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ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. 

శ్రి లలితా 
నివ్యస్తో తమంజరి 

“అమ్మదయ ఉంటి అన్నీ ఉన్న ప్రే 

గ EN గస యనగ స్ 
sy 

ఓం ఐం (హీం (శ్రీం శ) చ।కరాజ నిలయాయె నమః. 

ళా. 

es gen 

ర 

(ప తులకు: 

పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి 

జయశ్రీ టాకీస్కు కుడివైపు సందులో 

29-6-18D. = రాజమండ్రి - 4. 

వెల ద. 10-00 



శ్రీమా(ే నమః 

శ లలితా 

దివ్య స్లోతమంజరి 
7 

(పథమ _పచురణ : 

దీపావళి 

19-10-1990 

= 

వెల: 

రుం 10/- 

హ్ 
ము[దణా నిర్వహణ ; 

భరద్వాజా బై ౦డింగ్ వర్క్స్, రాజమం డీ-4. 

సర్వహక్కులూ అనువాదకులవి, 
క్త 

మహావకాశ ౦0: 

ఈ పరమపావన పుస్తకరత్నం యొక్క 108 | పతులు 

వితరణ చేసుకోదలచినవారికి కీ: కమీషన్ ఇవ్వగలము. 

(ప్రతులకు, వివరాలకు : 

పురాణపండ రాధాకృషమూూర్తి 
రాజమ౦ డ్రి - ఓ. 

రామచంద్రపురం : శ్రీమతి & (బ్రహ్మశ్రీ పిడపర్తి పూర్ణయ 
సిద్ధాంతి దంపతుల సౌజన్య సహకార ఆశీస్సులతో, 



కద ర్మకార్యాచరణకు ఎన్నడూ వాయిదాలు వేయకండి” 

అచ శ్రీ) లలితా సహ్మసనామ స్తాత పారాయణ పరాయిణులై స 

ణః శ్రీమంతులకు (పత్యేక వప స్థ 
సారాసార వివేక సంపన్ను లయిన గోదర సోదరీమణులారా | 

(ప్రస్తుతం విశ్వవ్యా ప్తంగా ఏర్పడిన అల్లకళ్లోల, సంఘ 

రణ, అశాంతుల నుండే మానవమా, తులు సంరకీంసబడడానికి 

కరుణారస సము(దురాలయిన పరమేశ్వరి చరణారవింద సేవయే 
ఏకమా(తాలంబంగా భావించి విశ్వశాంతికై సత్సాహిత్య (ప్రచు 

రణ (పచారోద్యమానికై రృషిచనూన్నాము, 

ఈ సంవత్సరం కా_రీక పూర్చామా పర్వదినమాదిగా సంవ 
తర దీకా కాలంలో ఏశ్వవ్యా పంగా గల ఆంధ ఆ స్తకులయిన 

(శ్రీ లలితా భప్తల ద్వారా “(శ్రీ లలితా సహ్మసనామ సోోతం' 
యొక్క లక్ష పారాయణలు చేయించ దలచినాము. దాతల 

సంపూర్ణ ఆర్జిక సహకారంతో వారి ద్వారానే “శ్రీ లలితా దివ్య 
సత మంజరి లక్ష (ప్రతులు [ప్రచురించి = వారి ద్వారాను, 

పాతఃస్మరణీయులయిన పీఠాధీశ్వరుల ద్వారానూ | పఖ్యాత 
ఆలయాధికారుల ద్వారాను విశేష [ప్రచారం చేయదలచినాము. 

ఈ మహత్తర బృహత్తర పరమ పవిత్ర మహోద్యమం నిర్వి 
ఘ్నంగా మంగళ పదంగా కొనసాగడానికి గాను తమ గోత్ర 
నామాల పె వంశ పరిచయంతో, కుటు ందబపుఫొదోతో 

రు, 5000-00లు వంతున అందజేయగల దాతలను సాదరంగా 

ఆహ్వానిస్తూన్నాము. ఆత్మకళ్యాణంతో విశ్వశాంతికిసంపూర్ణంగా 

సహాకరించునట్టి ఈ మహాద్యమానికీ స్వయంగా సహకరించ 

జాలనివారు శక్తి సంపన్నులను _ప్రోత్సహించి మాటసాయం 

చేసెదదు గాక! __పి. రాధాకృష్ణమూ రి, రాజమండ్రి-4. 

కాకినాడంరామదాసు మోటార్ (బాన్స్పోర్ట్ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్ 

(శ్రీయుత కె వి, ఆర్, చౌదరి గారి సౌజన్యంతో, 



“అమ్మదయ ఉంటే అన్నీ ఉన్న శ్రి 
అపూర్వ వుహావకొశం | 

1. తమ గో_తనామాలపె “లి లలితా దివ్యస్తో| తమంజరి” 

లక్ష (ప్రతుల (పచురణ వితరణో ద్యమంలో భాగంగా వంశ 

పరిచయంతో ఫోటోతో రు. 5000-00 లు అందజేయువారికి 

తిరుగు టపాలో సిద్దంగాఉన్న మా కేంద (ప్రచురణలు అంద 

జేసెదము. 

Ye గో తనామాలపె బంగారంపై చెక్కబడిన VE 

ధారణా యంత్రాన్ని 40 రోజులు-మండల దీకొకాలం పూజచేసి 

సిద్దిచెసి అందజేయగలము. వీరి గోతనామాల'పె ఓ పూర్ణిమా 

పర్వదినం నాడు అమ్మవారికి లక్ష కుంకుమార్చన న చెసి పూజా 

సిందూర కుంకుదులను సంపగలము, 

వ సద్వినియోగార్ధం - వీరి వంశ పరిచయాన్నీ కుటు౦బప్ప 

సు (పకటించి “శ లలితా దివ్యసో | త్రమంజరి-800 (పతు 

లను (దవ్యం అందిన 40 రోజులలో అందజేయగలము. 

4. వీరిసేర (ప్రచురించిన “శ్రీ లలితా దివ్యసో| త్రమంజరి' 
ప్రతులను పుష్పగిరి పీఠాధీశ్యరుల ద్వారాను, శృంగేరీ, కామ 
గోటి పీఠాధీశ్వరుల ద్వారాను, U గణపతి సచ్చిదానంద 

స్వామీజీ ద్వారాను వితరణ చేయించెదము, 

వివరాలకు | | పురాణపండ రాదాకృష్ణమూర్తి 
ఫోన్ 76856 భాగవత మందిరం *= రాజమం, డఊూ4, 

కాకినాడూడాక్టర్ డి. కామేశ్యరిగారి సంపూర్ణ హకారంతో 



శ్రీ రాజరాజిశ్వరీ పూజా విధానమ్. 

ఓం కేశవాయ స్వాహా ! ఓం నారాయణాయ స్వాహా; 

రిం దూధ య స్వాహా | ఓం గోవిందాయ నమః ? ఓం విష్ణ వె 

నమః ! ఓం మధుసూదనాయ నమః ః ఓం (తీవ కమాయ నమః 

ఒర వామనాయ నమక లి శ్రధరాయ నమః! ఓం హృషి 

కెశాయ నమః : ఓం పద్మనాభాయ నమః : ఓం దామోదరాయ 

సమః దర సంకర్షణాయ నమః : ఓం వాసుదేవాయ నమః | 

జ go (| : ఓం అనిరుద్దాయ నమః ! ఓం పురు 

తదూయ నమః ! ఓం అధోక్షజాయ నమః : ఓం నారసిం 

గా నమః! ఒం అచ్యుతాయ నమః! ఓం జనార్దనాయ నమః 

స్త్రి ఉపేం్యదాయ నమః: ఓం హరయే నమః । శ్రీకృష్ణాయ 

సన 
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చి 

ఆగమార్దంతు దేవానాం గమనార్గంతు రాక్షసాం కుర్యాత్ 

ఘంటారవం తత దెవ్యాగమన కౌంకయా అవ సర్బంతు 

ఏభూతా ఏభూతా భూమి సంస్థీతాః ఏభూతావిఘ్న కరారః తే 

నళ్యంలు శివాజ్ఞయా అపక్రామంతు భూతాద్యాః పిశాచాః సర్వతో 
దిశి ఏతేషా మవిరోధేన షు గా జాకర్మ సమా? 

ఉత్తిష్టంతు భూతపిశాచాః ఏతే భూమిభారకాః ఏతేషా మవి 

రోధేన పూజాకర్మ సమారభే. ఓం భూ ఓం భువః ఓగ్ం సువః 
ఓం మహః ఓం జనః ఓం తవః ఓగ్ం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వ 

రేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోయోనః (ప్రచోదయాత్ టి 

మాపో జ్యోతీరసోఒ మృతం (బహ్మభూర్భువస్సు వరోం మమ 
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(బ్రహ్మణః ద్వితియ స 

తరే కలియుగే (పథమ పాదే జంబూదీ 

అస్మిన్, వర్తమాన వ్యావహార్తిః 

స్తే పే 

rae) 
fh మ్ gS ల (Gr IN 

Loh 2 ర శ 

ల Ge శ OO మీ 

జ... 
అయనే," బులౌ, మాసే ప 

యోగే క. ఏవంగుణ విశేషణ స. శుభతిథౌ 
iy fi 

| శ్రీమాన్... గో తజే హీమధేయః. ధర్మప 
మ. నామధేయస్య ధర్మపత్నీ సమేతస్య సర్వా 

హంస ది కదే ణు చు 8 భీష్ట సిద్ధ్యర్థం శ) రాజరాజేశ్వరీ సరడేవళె ముద్దిశ్య (శ) రాజ 

3 అ ఢి అప జ జ 
రాజళ్వరీ పర దేవతా _ఎత్యర్థం శ్రీ సూక్త విధా స యావచ్చ కి 

శ) రాజరాజేశ్వరీ పరదేవతా పూజాం కరిష్యే, 

కలశస్య ఆధారం కల్పయిత్యా ఆధారే ల యజేత్ 

వం అగ్నిమ మండలాయ ధర్మ(పద్ధదశకళాత్మ నే స్వదడిణ కలగా 

ధారాయై నమః యం థూ మాకళాయె నమః రం డఃష్యాకళాయై 

నమః లం జ్వలినీ కళాయె నమః వం జ్వాలినీకళాయై నమః శం 

విస్ఫులింగినరళాయై సః షం సుక కళాయై నమః సం నురూపా 

కళాయై నమః హం కపిలా కశ్రాయె నమః ళం హవ్యవాహ 

కళాయై | సమక కర కన వ్యవా, హా కశాయై నమః ఆధారె కలశం సం 

an కల సూర్యకళాం యజేత్ కం ( భం తపినీకళాయె నమః 
క౦బం కళాయై నమః గం ఫర ధూ మాకళాయె నమః 

ఘం పం మ sss నమః జం నం జ్వలిని కళాయై నమః 
చం ధం రుచీకళామై నమః ఛం దం సుషుమ్నా కళాయై నమః 



జం థం భోగదాకళాయై నమః రుం తం విశ్వాక భాయ నమః 

ఇం నం బోధినికళాయె నమః టం ఢం ధారుణీకళాయై "నమః ఠం 

డం కమాకళాయై నమః జలమాపూర్య కలశేగంధ పువ్వాక్షత్రై 

రభ్యర్న్య క లశస్యము: య కం ఠరు దః సమాశ్రితాః మూలే 

తత్ర స్టితో (బహ్మమ ధ్య మాతృగణాస్మ ఫ్రతౌః కుకుతు సాగరా 

స్సర్వే స ప్తద్వీపావసుంధరా బుగ్వేదోథ యజుర్వేదః సామవేదో 
ర్వ క లళాంబుసమా శ్రితాః ఆ 

కలశేషుధావతి పః శే పర్ షెచ్యతే ఉక్టిర్య జైషున వర్ణతే [తోం ధకాళశ్టా 
(AR 

అం శ హ్యథర్వణః అంగ శృసటాతాః 
oo యె 

౬ 

దంకుళము దయా సర్వతీర్జాన్యాకృష్య te జీ ప సాహో గరుడ 
ముడయా నిర్వపీకృత్య వం ఇనుమ్న్ముదయా అమృతీకృత్య 
సోమకళాం యజేత్ సౌః సోమమండలాయ కామ్మపద షోడళ 
కళాత్మనే స్వదకీణ కలశామృతాయ నమః అం అమృతా కశాయై 

నమః ఆం మానదా కళయె నమః ఇంపూషాకళాయై నమః ఈం 

తుష్టిక శాయె నమః ఉం పుష్టక శాయై నమః ఊం మతిక ళాయె 

నమః బుం ధృళి కళాయి నమః బూం శశినిక శాయె నమః శం 

చందికా కళాయై నమః శాం కాంతికళాయె నమః ఏం జ్ క్యోత్సా 

కళాయై నమః ఐం శ్రీకళాటై నము. ఈ _ప్రతికళాయై నమః 

లం అంగ దాక ళౌయై నమః అం పూర్ణా క శాయై నమః అః పూర్ణా 

మృత కళాయె సః హ్ సృ నాచ్చాద్య అ యళ ఇ యిదగ్ ౦ సర్వం 

విశ్వాభూతాన్యాపః _వాణావా ఆహా పళవ ఆపోన్న మావః అమృత 

మావః స్మమాడాపో విరాడావః స్వరాడాపః ఛందాగుష్యా పోజ్యో 
తీగుష్యాపః యజూగుష్యాహా సత్యిమాపః సర్వాదేవతా ఆపో 
భూర్భువస్సువరావ ఓమ్ గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి 



సరస్వతీ నర్మదే సీందుకా వేరీ జలేస్మిన్ సన్ని ధీం కురు. ఓం 

నమో భగవతే అశేష తీర్ణాలవాలే శివజటాధి రూఢీ గంగే గంగాం 

నికే స్వాహా | టె. U రాజరాజేశ్వరీ పు పూ పూజార్ధం దురిత 

క్షయకారకొః కలశోదకేన దేవీం ఆత్మానం పూజా. దివ్యాణీ సం 
? 

(పోత్య తత్ర పీరార్చనం కుర్యాత్ ఓం ఓడ్యాణపీఠం పూజయామి 
క్ గ 

రూమి దకిణే జాలంధరీ పీఠం పూజయామి జాలంధరీ పీఠోస 

నాథం పూజయామి జాలంధరీ సీఠాంబా శీ) దుకొరః “కోరు 

యామి నెబుకే కొలాపురీపీఠం పూజయామి. కొలాపరీపీళోప 
యా 6 

థం పూజయామి కొల్లాప్పం రీపీఠ్రాంబా (శీ (ఏ) 2 పాదుకాం పూజయామి qj 
"ఇ 

న. పూర్ణగిరిపిళం సాజయామి. పూర్ణగిరి దవ సతత నూట 

! పూర్ణగిరి కీ శాంబా శ) పాదుకౌం పూజయామి వాయవ్యే 

ఖ్ స 

న 9 లి 

అలి 
౦హారపీఠం పూజయామి సంహారపీరోపనాథం Soe es 

రసీఠాంబొ శీ) పాదుకౌం పూజయామి, తనం 

పూజయామి. కె లాసపీఠోపనాథం పూజయామి, 36 

@ పాదుకొం పూజయామి, ఈశాన్యే కామకోటిసీళం పూజ 

యామి. కామకోటి పీఠళోవనాథధం పూజయా మి. కామకోటి 

పీఠాంబా VU పాదుకౌం పూజయామి. ఓం ఐం (హీం భీం 

ఆగ్ని ముఖ భేతాళం పూజయామి. ఓం ఐం హం శ్రీం (ప్రేత 

వాహన భేతాళం పూజయామి. ఓం ఐం (హ్రీం శ్రీం (బాహీం 

ళ్ గాజయామి. ఓం ఐం (హ్రీం (శ్రీం మా వ మా హెశ్వరీం పూజయామి. 

wa 

ఒం ఖం (వాం (శ్రీం కౌమారీం పూజయామి. ఓం రం హం 
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(శ్రీం వెష్టఏం పూజయామి. ఓం బం (హం శ్రీం వారాహీం 
| గి గ్ల 
పూజయామి. జం ఐం హం (ఇం ఇం దాణ౦ వూజయామి, 

ర / గి 
ఓం నం (హ్రీం రిం చాముండాం వూజయామి. ఓం ఐం హం 

రగ 6 ఈం (శ్రీం చండికౌం పూజయామి నాం శ్రీం ఆఅనసితాంగ 

౦ రురుభై రవం పూజ 

న భిరవం పూజయామి. 

ఓం ఐం శ్రీం ఉన న్య రభ వం ఫూజయాయి. ఓం ఐం 

mr 
భిరవం హూజయామీ. ఓం ఐం !రాం 
రా న్ ( 

నం 
ళో 

స గి క ర్ం 
CUS 0 68 (బాం గ్ర న 
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ర 
ఈ 

(హం శ్రీం కసాలభై రవం పూజయామి, ఓం ఐం (టాం (శం 

భీషణభే రవం పూజయామి. ఓం ఐం దాం శం చండ భై రవం 

పూజయామి. ఓం ఐం హం శ్రీం మార్తాండ బై. రవం వూజ 

మాము ఒర కర (హీం శం ఇం దం పూజయామి. ఓం ఐం 

హాం (శ్రీం అగ్నిం పూజయామి. ఓం కుర (హం (శ్రీం యమం 

పూజయామి. ఓం ఐం (హం (శ్రీం నిర్ బుతీం పూజయామి. 

గుం వం హం (శ్రీం వరుణం పూజయామి,ఓం ఐం హం (శం 

వాయవ్యం పూజయామి. ఓం ఐం టాం (శ్రీం కుబేరం పూజ 

యామి. ఓం ఐం హం శ్రీం ఈశానం పూజయామి. ఓం ఐం 

(హం శ్రీం గురుం పూజయామి. ఓం బం (హీం శ్రం పరమ 

గురుం పూజయామి. ఒం ఐం (హం ప్ర గ0 పరాపరగురుం పూజ 

యామి. ఓం ఐం హం (శ్రీం గణేశం వూజయామి, ఓం ఐం 

(హ్రీం శ్రీం రివరు “సూజయమామ్; అరి టరి (హం శ్రీం హరిం 

పూజయామి. ఒం.ఐం (హం (శం ఓహ్మాణం పూజయాని. 

ఓం ఐం (హీం (శ్రీం గ్ గౌరీసహిత శివం పూజయామి. ఓం ఐం 

లర | : క 
> వాజయామి. ఓం ఐం |బొం (హం (శ్రీం లక్షీసపి త్ర విష్ణుం వూజయాదు, ఒం K 
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శ్రీం సరస్వతీసహిత (బ్రహ్మాణం పూజయామి తత్తః పఠార్చనం 

కుర్యాత్, ఓం ఐం (హీం శ్రీం కాలాగ్ని ర్ముదాయ నమః ఓం 

ధం (హ్రీం శ్రీం మర టూ కౌ య నమః ఉర భర హైం (శ్రీం 

కూర్మాయ నమః ఓం ఐం (హాం శ్రీం వరాహాయ నమః ఓంఐం 

(హ్రీం శ్రీం దిగ్గజేభో నమః ఓం ఐం (హ్రీం (శ్రీం కల్పవృక్ష 

వాటికాయనమః ఏవం సీఠ పూజాం కృత్వా దెవ్యాః పుష్బాంజలిం 

దద్యాత్ ధ్యానం. యావిద్యా శివకేశవాది జననీ యావె జగన్మో 

హిసీ యా (బ్రహ్మాది పిపీలికాంద జగదానంచెక త. 

యాపంచ ప్రణవద్వి రేఫనళినీ యాచిత్య్మ శ్రామాలినీ సా పాయా 
తృర దేవతా భగవతీ ( రాజరాజేశ్వరీ, 

శీ) క. పర దేవతాయై నమః ధ్యాయామి, హీర 
ణ్యవర్లాం హరిణీం మవర్ణర 2 జత; సజాం చం(దాం Sea 

ణ్ ప 

లక్ష్మీం జాతవేదో శ . కరుణారస సంపూర్ణ మరుత్! 

లోచనాం చరణాబ్దా శయే దృక్యాదేవి మావాహ యామ్యహం, 

ర్ల హాపద్మవనా న్తస్థికా రణానస్ట విగహే సర్వభూత హితే మాతః 
యేహ్యేహి పర మెరీ దేవేసి భ క్రసులభే సర్వావరణ సంయుతే 

అరం కొ 
యావతా౭ం౦ పూజయిష్యామి తావత్తాం సుస్టిరా భవ ! 

© 

రాజరా జేశ్వరీ పరదేవతాయె నమః ఆవాహయామి, €- 

తామ్మ అవహ జాత వేదో లక్ష్మీ మన సగామిసీం యశ్యాం 

హిరణ్యం ఏ౦ దేయం గామశ్వం పురుషానహం, 

ప గృహాజేసి రత్నసింహాసనం శుభం చందకాన న 

వా స్తంభం సొవర్గం సర్వసుందరం, 
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3) రాజరా చేశ్వరి పరదేవతాయె నమః నవరత్నఖచిత 

సింహాసనం సమర్పయామి. 

అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హ సనాద పబోధినీం శ్రియం 

దేవీ ముపహ్యయే ©) రా దేవీ జుషతామ్, 

ఈశాదిదేవ సంసేవ్యే భవే పాద్యం శుభ్నపదే గంగాది సరి 
తానీతం సంగృహాణ సులేళ్వరీ 

శ) రాజరాజేశ్వరీ పర దేవతాయై ననుళ వారయాః పొద్యం 

సమర్శయామి, 
9) 

కాంసోస్మితాం హిరణ్య _పాకారామాళ్చాాం జ్యలంతీం 

తృపాం తర్పయంతీం పద్మెస్టితాం పద్మవళ్ఞాం తౌవి హోపహ్వయే 

(వ్రీయం, 

లక్ష్మీ వాణీ ముఖా సేవ్యే దేవదేవేశ వందితే గృహాణా 
మయాద త్తం లలితే లలితాంబిే. 

రం 
(శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ పర దేవతాయై నమః హ స్తయోః అర్హ కం 

సమర్పయామి, చం(దాం వ్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రీయం 

ల్రోకే దేవ జుష్టా ముదారాం, 

తాం పద్మినీగుం శరణ మహం (పవద్యె అలక్మర్మే 

నళ్యతాం త్వాం వృణే. 

(హీంకారమూ రే లలితే సర్వభకాభివందితే గృహాణాచ 
మనం దేవి మయాద త్తం నూ బొశ్వరీ, 

(శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ పరదేవతామై నమః ముఖే ఆచమనీయం 
సమర్పయామి. 
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ఆదిత్యవర్ష తపసోధిజాతః వనస్పతి స్త సవవృక్షోఒథబిల్వః 

తస్య లాని తపసానుదంతు మాయాంతరాయాళ్చ బాహ్యా 

ఆలక్షీః! హత్యాదిపాపశమనే హరిదశ్వాది వందితే సువర్షకలశా 

శు మాం దేవి సఖఃకీ ర్రిశ్చ మణినాసహ (పాదుర్భూ 

షైస్మిన్ కీ రర్తిమృద్ధిం దదాతుమె. 

సకారరూపే సర్వేశ సర్వహ ని) సనాతన సొవర్జాంచల 
సంయుక్తం వస్త్రయుగ్మ౦చ ధారయ. 

&) రాజరాజేశ్వరీ సర దెవతాయై నమః దివ్య() పీత్రాంబర 

యుగ్మం సమర్పయామి, 

క్షుక్సి వాసామలాం గ్ బ్టమ్టైం అలక్ష్మీః నాశయామ్యహం 

అభూతిమసమ ద్దించ సర్వాన్ని క్రుదమే గృహాత్ ! కకఠారాఖ్యే 

సరి డ్రా 5 గ అల్ల కామరూపీ కౌమతార్థ (ప్రదాయినీ యజ్ఞోపవీతం దేవేశి స్వీకురుష్వ 
మయార్పితిమ్, 

శ) రాజరాజేశ్ళరీ పర దెనతాయై నమః య జ్ పవీతం౦ 

సమర్పయామి, 

గంధద్యారాం౦ దురాధర్షాం సత్యప్తుష్టాం కరీషీణీం ఈశ్వ 

రీగ్0 సర్వభూతా నోర తామిప్రోప హ్యుయే నం హకౌరాఖ్యే 

హంసగతే హాటకాభరణోజ్యలే చందనం ధారయేతీ (శి నుత్సు 

గంధం దిన్యమి శతం, 



క్, 9 

(శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ పరదేవతాయై నమః (శ్రీ చందనం సమ 
రృయామి. 

మనసః కామమాకూతిం వావస్పత్యమసీమహి పళానాగ్0 
రూపమన్నస్య యశ (శ్రీ క్రియతాం యశఃకారాఖ్యే లలతాపూజ్యే 
లయస్టిత్యు దృ వెళ్వరీ వళకొ నక్షతాం దేవి గృహాణ కరుణాకరీ, 

(శ్రీ) రాజరాజేశ్వరీ పర దేవతాయై నమః నవరత్న కిరీట హార 
కెయూరాది నానాభరణాని సమర్పయామి. 

కర్ణమెన (పజాభూతా మయి సంభవ కర్ణమ (శ్రియం 

వాసయ మెకులే మాతరం పద్మమాలినీం. 

హీింకార కుండాగ్ని శిఖే హీంకార శశిచం| ది'ే కుంద 

మందార పుష్పోఘ గృహాజళ్వరి భాస్వరి. 

రొజరా ప తౌ 8 పువగొ౦జలిం స (శీ రాజరాజేశ్వరీ పరదేవతాయై నమః పృష్పాంజలిం సమ 
రృయామి. ఆథ అష్టోత్తర శతనామభిః పూజయేత్ సహ్మసనా 

మభిః పూజయేత్. 

ఆప సజంతు స్నిగ్గాని చికీ తవస మే గృహే, నిచ దేవీం 
(థు ౧ . న 

మాతరం శ్రుయం వాసయ మే కలే. సకారాఖ్యే సమరసె సకలా 

గమ సంస్థిత ధూపం గృహాణ లలితే పాపం నాశయ పాహిమాం 

(శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ పరదేవతాయై నమః ధూప మాఘాపయామి. 

ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పింగళొం పద్మమాలిసీం 

చన్గాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ. 
టి 

కకారిణి మహాదేవి కామెశ్వర సుఖ్మపదే దీపం గృహాణ 
దేవేశి మయా దత్తం మహేశ్వరీ, 
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(శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ పరదేవతాయై నమః దీపం దర్శయామి, 
ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్చయామి.... నై వేద్యం. 

ఓం భూర్భువస్సువః ఓం తత్సవితుర్వ రేణ్యం భర్గో దేవస్య 

ధీమహి ధియోయోనః (ప్రచోదయాత్ సత్యం త్వర్తేన పరిషిం 
చామ్, 

ఆర్ద్రాం యః కరిణీం యష్టిం సువర్జాం హేమమాలిసీం 

సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహా. లబ్ధ 

తియ సర్వాంగం సౌందర్యా లబ్బవి (భ్రమే నై వేద్యం ష్మడ్రసోపె 

తం త్వం గృహాణ మయార్సితం, 

శ్రీరాజరాజేశ్వరీ పరదేవతాయైనమః నై వేద్యం సమర్పయామి. 

అమృతమస్తు అమృతోవ స్తరణమసి ఓం (పానాయ 

స్వాహా, ఓం అపానాయ స్వాహా, ఓం వ్యానాయ స్వాహా, ఓం 

ఉదానాయ సాహో, ఓం సమానాయ సాహో, మధ్య మధ్యే 

పానీయం సమర్పయామి. 

అమృతాపి ధానమసి ఉ త్తరాపోశనం సమర్పయామి, 

హస్తా హా భకోయామి పాదౌ వక్షిశయామి శుద్ధ ఆచమనీయం 

సమర్బ్చ 

తాం ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ యస్యాం 
హిరణ్యం _పభూతం గా వోదాస్యోశ్వాన్ విందేయం పురుషా 

నహమ్, 

(హీంకారమూ గ్రే హీ9ంకార సొధశ్ళంగ కఫోత్రకే 

తాంబూలం దేని లలితే త్యం గృహాణ సురేశ్వరీ, 
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శ్రీ) రాజరాజేశ్వరీ సరదేవతాయై నమః తాంబూలం సమ 

రృయామి. 

యళ్ళుచిః (ప్రయతో భూత్వా జుహుయా దాజ్యమన్వహం 

శ్రీ)యః పంచదళర్చంచ (శీ) కామః సతతం జపేత్. 

లకారరూపే లలితే భావే నీలాలకే శుఖే నీరాజనం గృహా 

జేదం త్వం గృహాణ సురేళ్వరీ, 

(శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ సర దేవతాయై నమః కర్పూర నీరాజనం 

దర్శయామి, 

కీ ంకారరూసే (బ్రీబాలా (తిపురసుంద రేళ్వ ర మంత్రపుష్పం 

మయాద త్తం గృహాణామరవందితే. 

నరాంకుశౌపాశ మభీతి ముదాం కరై ర్యహంశీం కమలా 

సనస్థామ్ బాలార్కకొటి (పతిభాం (తిాశ్రాం భజేఒహ మందాం 

జగదీశ్వరీం లామ్, 

సర్వమంగళ మాంగల్యే శివే సర్వార్థసాధిక శరణ్య 

(త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోఒస్తుశే. 

(శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ సరదేవతాయై నమః సువర్షమర్శిత 

పుష్పం సమర్పయామి. 

సౌవర్లరూపే సర్వజ్జే బాలే త్రిపురసుందరీ భక్తియక్తం 
కరోమీతి దక్షిణే తే | పదకీణం. 

(్రీ రాజరాజేశ్వరీ పర దేవతాయై నమః ఆత్మ (పదకీణ 

నమస్కారాన్ సమర్పయామి, 

ఈ 

సర ర ౦, లొ క్ష 



. ఓం ఐం హం శ్రీం తై 9లోక్య మోహన చ| కన్యామినై $ 

నమః : దేవతాకారణ స్వరూవాలై న చ కౌలన్నింటికన్న 

(శ్రేష్టమైన శ్రీచకంలో భాసిల్లుతూ [తిలోకాలను మోహ 

పరవళుల చేయునట్టి చ(క్రస్వామినికి వందనాలు. 
. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వాళశా పరిపూరక చ| కస్యామినై ర 

ఏ శ్రీ చకస్వామిని అయిన వరదేవతను ఆరాధించిన 
కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. అట్టి సర్వాళా సరిపూరకు 

రాలై న చృకస్వామినికి వందనాలు, 
. ఓం ఐం హాం (శ్రీం సర్వసంక్షోభణ చ|క్రస్యామినై $ నమః: 

(పళయకాలంలో సర్వ సంక్షోభాన్ని కలుగజేయునట్టి చృకన్వా 
మీనికి వందనాలు, 

Toe (హీం శ్రీం సర్వసౌభా గ్యదాయక చ క్రస్వామినై $ 

నమః: తన (ప్రియ భక్తులకు సర్వసౌభాగ్యాలనూ అనుగ 

హీంచునట్టి జననికి (వణామాలు, 

భీం ఐం హైం శ్రీం సర్వార్ద సాధక చ| క్రస్వామినై 5 నమః: 

తనను అర్చించు భకు లకు సర్వారాలనూ (పసాదించు తలికి 
అ ఢా a) 

నమస్కారాలు, 

. ఓం ఐం (హీం శ్రీం సర్వరక్షాకర చ్యకన్వామిన్య్యై నమః : 

తన భక్తుల నందరినీ సర్వవిధాలా రక్షేంచునట్టి చ్నకస్వామి 

నికి (పణామాలు. 

; 66 దుర హైం (శ్రీం సర్వరోగహర చ్నకన్వామినై నమః : 

తనను ఉపాసించునట్టి వారిని రోగరహితులనుచేసి కాపాడునట్టి 

తల్లికి వందనాలు. 

i అ ఖం హం శ్రీం సర్వసిద్ధి పద క నమః; 

తనను సేవించునట్టి (శ్రీ విద్యోపాసకులకు సర్వసిన్గులనూ 

(పసాదించునిట్టి చకస్యామినికి నమస్కారాలు, 

ఎ ఓర జం హం (శ్రీం సర్వానందమయ చ|క్రస్యామినై$ 

సము సర్వానందమయ స్వరూపిణీయై తనను ఆరాధించునట్టి 

భకులకు సర్వానందాలను (పనాదించునట్లి చకస్వామినికి 
అణాల రు 

వందనాలు. 
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ఓం గణపతయే నమః 

శ్రీ గణశపాతఈన్మరణమ్. 

(వాతస్మరామి గణనాథ మనాథబంధుం 

సిందూర పూగపరిళోభిత గజ్జయుగ్మం, 
ఉద్దండ విఘ్నపరిఖణన చణదణ, 
© G GG GG 

మాఖణలాది సురనాయక బృందవనమ్. 
C3 0౫ 

(పాతర్నమామి చతురానన వన్య మూస 

మిచ్చానుకూల మఖిలంచ వరం దదానమ్, 

తం తునిలం ద్విరసనాధిప యజసూ తం, 
ది కా 

పతం విలాస చతురం శివయోళ్ళివాయ, 

(నాతర్భజా మ్యభదయంఖలుభ క్రశోక- 

దావానలం గణవిభు౦ వరకుంజరాస్యం, 

అజ్ఞాన కానన వినాశనహవ్యవాహ- 

ముత్సాహ వర్ధన మహం సుతమీశ్వరస్య, 

శ్లోక తయమిదం పుణ్యం సదా సా|మాజ్యదాయకం 

(పాత రుక్టాయ సతతం యః పశేత్స) యతః పుమాన్, 

ఢీ) గణేశ. (వాతిస్మరణం సంపూర్ణం. 

రాజమం డి = ఆంధాబ్యాంక్ - ఆర్యాపురం, 814, 

(ఢీ) బులును సాంబమూ ర్తిగారి (ఫోత్సాహంతో, 
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(శ్రీరస్తు 
శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్రోతిమ్, 

*న్యాసమ్ * 

అస్య(శ్రీ లలితా సహ్మసనామ స్టో త్రమాలామ న్లిస్య, 
వశిన్యాది వాగ్లేవతా బుషయః అనుష్టుషృన్షః శ్రీ లలితా సరాభట్టా 

రికా మహా తీపరసుందరీ దేవతా, ఐంాలీజం,క్తీ ౦-శ క్షి, స్యా 

కీలకం, మమ చతుర్విధ పురుషార్థసిద్ధ్య్య జపే వినియోగః ఇం- 

అంగుష్టాభ్యాం నమః క్లీం తర్జసభ్యాం నమః, సౌణామధ్యమాభ్యాం 

నమః సౌః=అనామీకాభ్యాం నమః, కీ ౦-కనిష్టికాధ్యాం నమః, 

ఐం-కరతల కరపృష్టాభ్యాం నమః, ఐం-హృదయాయ నమః, 

ఒం-శిర సే నో, సౌఖాశిభాయె వషట్, సౌః కవచాయ హుం 

లం న్మేత్మృత యాయ వౌొషద్, ఐం౭అస్తాోయ ఫట్, భూర్చు 

వస్సువరో మితి దిగ్బంధః. 

* ధ్యానమ్ ౪ 

అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం 
ధృత పాశాంకుశ పుష్పదాణచావామ్, 

అణిమాదిభి రావృతాం మయూఖై గ 

రహమిత్యేవ విభావయే మహేీమ్. 1 
ల 

యేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మ ప్మత్రాయతాడ్షీం 

"హమాభాం పతవస్తా?ం కరకలితలసద్ధమపద్మాం నరాంగీమ్, 

సర్వాలంకారయుకాం సకలమభయదాం భ_క్రన్మమాం భవానీం 

(శ్రీవిద్యాం శా న్తమూ ర్తిం సకల సురనుతాం సత్వసంసత్సీదా | త్రీమ్, 
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సకుంకుమ విలేవనా మళక చుమ్మి కస్తూరికౌం 

సమన్దహసి తేక్షణాం సశరచాస పాశాంకుళామ్, 

అ శేషజన మోహినీ మరుణమాల్యభూషోజ్ఞ్వలాం 

జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌన్మరే దమికామ్. 9 

లమిత్యాది పంచపూజాం విభావయేత్. త ద్యథా:---- 

లం-సృథివీతత్తాత్మికాయై (శ్రీ లలితాదేవ్యై గంధం పరికల్ప 
యామి. హం-ఆకౌళతత్రా పలికొయె శ్ర) లలితాదేవె $ పుష్పం 

పరికల్పయామి. యం-వాయుతతా స్రత్కికాయె శ) లలితాదేవై $ 

ధూపం పరికల్పయామి. రం-వహ్నితతా గత్కికౌయె (శ్ర లలితా 

దేవై దీపం పరికల్పయామి. వం౭ఆమృత తతా పత్మికాయె (ట్ర 

లలితాదేవై $ అమృత నై వేద్యం పరికల్పయామి, సం-సర్వతతా 3 

త్మికాయై (శ్రీ లలితాదేవ్యై తాంబూలాది సర్వోపచారాన్ పరికల్ప 

యామి, 

ఇతి సో తాదొ బుష్యాదిన్యా పంచపూజా న్తం కృత్వాసహ్మ సనామ 

సో తవారాయణం (శ్రీ దేవ్యా దక్షిణహస్త జలధారా పూర్వకం 

సమర్పణం కుర్యాత్ (శ్రీదేవీం స్వాభిన్నాం ధ్యాత్వా విహరేత్ 

సర్వత విజయః 

ఓం ఐం (హం (శ్రీం (శ్రీమా(శే నమః, 

శ్రీ మాతా (శ్రీమహారాళ్లీ శ్రిమత్సింహాసనేశ్వరీ, 
చిదగ్ని కుండసమ్ఫూతా దేవకార్యసముద్యతా. 
ఉద్యద్భాను సహ్మనాభా చతుర్పాహుసమన్నితా, 

రాగస్వరూపపాళాథ్యా |గ్రోధాకొరాంకుశోజ్ఞ్వలా, 2 
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మనోరూ పేకుకో దండా సంచతన్యా(తసాయకా, 

నిజారుణ[ పభాపూర మజ్జద్భ)హ్మాండ మండలా. 

చమ్నకాళోకప్పున్నాగ సొగన్టిక లసత్కచా, 
కురువిందమణి| శేణీ కనత్కొటీరమండితా. 

అష్టమీచం(దవి (భ్రాజ దళికస్టలళ్ భితా, 

ముఖచన్ద్రకళంకాభ మృగనాఖివి శేషకా. 

వదనస్మర మాంగల్య గృహతోరణచిల్లికా, 

న క్ర్రలక్ష్మీ పరీవాహచలన్మీ నాభలో చనా. 

నవచంపకపుష్పాభ నాసాదండవిరాజితా, 

తారాకౌంతితీరసా్యరి నాసాభరణభాసురా, 

కదంబమంజరీప్ణప్త కర్ణపూరమనోహరా, 

తాటంకయుగళీభూత తపనోడుప మండలా. 

పద్మ రాగశిలాదర్శ పరిభావికపోలభూః 

నవవి(దుమబింబి (బ్రీన్యక్కారిదశనచ్చదా. 

శుద్ధవిద్యాంకురాకౌర ద్విజప౦ ర్తి ద్వయోజ్ఞ్వలా, 

కర్పూర వీటికామోద సమాకర్షద్దిగంతరా. 

నిజసల్లాప మాధుర్య వినిర్భ ర్త "రత కచ్చపీ, 

మందస్మిత (ప్రభా భాపూర మజ్జతా_ మేశమానసా, 

అనాకలిత సొదృశ్యచుబుక (శ్రీ శీ విరాజితా, 

కామెశబద్ధ ననేక స 5 కంథరా. 
కనకాంగద కేయూర కమనీయభుజాన్వితా, 

రత్నగ్ర 0 వేయచింతాక లోల ముకాఫలాన్నితా. 

క్రమ మెశ్వర (పమరత్న మణి(పతిపణ స్త స. 

నాభ్యాలవా లరోమాళ లతాఫలకుచద్వయీ, 
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లక్ష్యరో మలతాధారతా సమున్నేయ మధ్యమా, 

స్తనభారదళన్మధ్య పట్టబింధవళి, తయా, 

అరుణారుణకొస్తుంభ వస్త్రభాస్వత్కటీతటీ, 

రత్నకింకిణీకారమ్యరశనా దామభూషితా, 

కామెళజ్ఞాత సౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితా, 
మాణిక్య మకుటాకార జానుద్వయ విరాజితా, 

ఇం దగోవ పరికీ ప స్మర తూణాభజంఘికా, 

గూఢగుల్బా కూర్మ సృష్టజయిమ్లు _సవదాన్వితాః 

నఖదీధితి సంఛన్న నమజ్జన త మోగుణా, 

సదద్వయ |ప్రభాజాల పరాకృత సరోరుహో, 
శింజాన మణిమంజీర మండిత (శ్రీపదాంబుజా, 

మరాశీ మందగమనా మహాలావణ్య శేవధిః. 
సర్వారుణా నవద్యాంగీ సర్వాభరణభూషితా, 

శివకా మెళ్వరాంకస్థా శివా స్వాధినవల్లభా. 

సుమేరుశ్ళంగ మధ్యస్థా (శ్రీమన్న గర నాయికా, 

చింతామణి గృహాంతస్థా పంచ బహ్మాసన స్టికా, 

మహాపద్మాటఏసంస్థా కదంబవనవాసిసీ, 

సుధాసాగర మధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ, 

దేవర్షి cls భవా, 

భండానురవధోద్యు క్ర క్రశ్ట _కీసెనా సమస్వతా, 

సంపత్క_రీ సమారూఢ సింధుర వజే సేనితా, 

అళ్వారూఢాధిస్టి తాశ్వకోటికోభిరావృకా. 

చ్మకరాజరథారూఢ సర్వాయుధపరిష్కృతా, 

గేయచ। క్రరధారూఢ మం తిణీసరి సేవితా. 
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కిరిచ కర థారూఢ దండనాథభపుర స్క్టృతా, 

జ్వాలామాలినికాక్షి ప్త వహ్ని (పాకారమధ్యగా. 

భండసెన్యవధోద్యు క్ర శ క్రివికమ హర్షిత, 
నిత్యాపరాకమాదోప నిరీక్షణసముత్సుకౌ. 
భండప్ప తవధోద్యు క్తబాలా విక్రమనందితా, 

మం్శతిణ్యంబా విరచిత విషంగవధతోషితా. 

విక [పాణహరణా వారాహీ ఎర్యనందితా, 

కౌ మేశ్వరముఖాలోక కల్పిత (శ్రీగణేశ్వరా. 
మహాగడశనిర్భిన్న విఘ్నయంత్ర (సహర్షితా, 

భండాసురేందనిర్ము క్త శస్త్ర వత్యస్ర వర్షిణి, 
కంరాంగుళినబోత్సన్న నారాయణ దశాకృతీః, 

మహాపాశపతాన్తాంగ్ని నిర్గగ్గాసుర సైనికౌ, 

కౌ మేశ్వరాస్త్ర నిర్దర్ణ సభండాసుర శూన్యకా, 

(బ్రహ్మో పేంద మహందాది దేవసంస్తుత చె భవా, 

హరనేత్రాగ్ని సందగ్ధ కౌమసంజీవనౌషధిః, 
(శ్రీమద్వాగ్భవకూ.తైక స్వరూప ముఖసంకజా. 
కంఠాధః కటిపర్యంత మధ్యకూట స్వరూపిణీ, 
శ క్రిరూ.పక తాసన్న కట్యధోభాగ ధారిణీ. 
మూలమం తాత్మికా మూలకూట( కయ క శేబరా, 

కుళామృ తై కరసికా కుళసంకేత పాలినీ, 
కుళాంగనా కుళాంతస్థా కౌళినీ కుళయోగినీ, 
అకుళొ సమయాంతస్ణా సమయాచార తత్పరా, 

మూలాధారై క నిలయా (బిహ్మ(గంధి విభేదినీ, 
మణిపూరాంతరుదితా విష్ణు గంధి విభేదినీ. 
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'0 జ్ఞా చృకాంతరాళస్థా రు ద| గంధి విభేదినీ, 
హ్నసా రాంబుజా రూఢా సుధాసారాభివర్ణి ణీ, 

టిల్లతా సమరుచి ష్ట్షట్బ(కోసరి సంస్థితా, 

మహాళ కః కుండలినీ బిసతంతు తనీయపీ. 

భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్య కుఠారికా, 

భ(ద(పియా భదమూర్తి రృ క్రసౌభాగ్య దాయినీ. 
భక్త పియా భక్తిగమ్యా భ క్రివశ్యాభయాపహా, 

శాంభఏ శారదారాధ్యా శర్యాణీ శర్మదాయినీ, 

శాంకరీ (శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంగ ద నిభాననా, 
శారోదరీ శాంతిమతీ నిరాధారా నిరంజనా. 

OA Ga 

GK 

నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యానిరాకారా నిరాకులా, 
నిర్గుణా నిష్కళా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్షవా. 

నిత్యముకా నిర్వికారా నిష్ట్రపంచా నిర్శాశయా, 

నిత్యశుద్దా నిత్యబుదా నిరవద్యా నిరంతరా. 
ధి ధ్ 

నిష్కారణా నిష్క_ళంకా నిరుపాధిక్ని రీశ్వరా, 

నీరాగా రాగమథనీ నిర్మదా మదనాశినీ, 

నిశ్చింతా సిరహంకొరా నిర్కోహా మోహనాశినీ, 

నిర్మమా మమతాహం తీ నిష్పాపా పాపనాళినీ, 

నిష్కోిధా కోధళ మనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ, 

నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశిని, 

నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ, 
నిర్నాశా మృత్యుమథన నిష్కి.)యా నిష్బరి[గహో, 

నిస్తులా నీలచికరా నిరపాయా నిరత్యయా, 
దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖ హం (త్రీ సుఖ ప్రదా, 

40 

41 

42 

48 

శీ 

49 

ర్ 
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దుష్టదూరా దురాచారశమనీ దోషనర్జికా, 

సర్వజ్ఞా నాం దకరుణా సమానాధిక వర్టితా. 

శర్వశ క్రమయీ సర్వమంగళా సద్గతి (పదా, 

సర్వశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమర్శత్ర స్వరూపిణీ. 

సర్వయం తాత్మికౌ సర్యతం(తరూవా మనోన్మనీ, 

మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీ ర్మ ృడ( పియా, 
మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతక నాశినీ, 

మహామాయా మహాసత్యా మహాళ క్రిర్మహారతిః, 

మహాభోగా మహాశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా, 

మహాబుద్ధి ర్మహాసిద్ధి ర్మహాయోగేళ్వ రళ్వరీ 
మహాతం తా మహామం తా మహాయం తా మహాసనా, 

మహాయాగ [కమారాధ్యా మహాభె రవ పూజితా, 

మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాండవ సాక్షీణీ, 
మహాకామేళ మహిషీ మహో త్రిపుర సుందరీ, 
చతుష్టష్ట్యుపచారా ఢ్యా చతుష్టష్టిక శామయీ, 

మహాచతుష్టష్టికోటి యోగినీ గణసేవితా. 

మనువిద్యా చం(దవిద్యా చం దమండల మధ్యగా, 

చారురూపా చారుహాసా చారుచం ద కళాధరా. 

చరాచర జగన్నాధా చ్మకరాజ నికేతనా, 
పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగ సమప్రభా. 

పంచ పేతా సనాసీనా పంచ బహ్మ స్వరూపిణీ, 
చిన్మయీ పరమానందా విజ్ఞాన ఘనరూపిణీ. 

ధ్యా నధ్యాతృ ధ్యయరూపా ధర్మాధర్మ వివర్ణితా, 

విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపంతీ తై జసాత్మికా.. 
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ప్రో Ley (పాజ్ణాత్మికొ తుర్యా సర్వావన్గా వివర్తిత్నా 
ఠా థి జ 

కర్రీ (బహ్మరూపా గోప గోవిందరూపిణీ, లి 
ంహారజీ రుుదరూవా తిరోధానకరీశ్వరీ, 

సదాశివాను గహదా పంచకృత్య పరాయణా, 

భానుమండల మధ్యస్థా భై రవిభగమాలినీ, 
పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభ సహోదరీ. 
ఉన్మేష నిమిషోత్సన్న విపన్న భువనావళిః 
సహస్రశీర్ష వదనా సహ్మసాక్షీ సహ్మస్తనాత్, 
ఆ బహ్మ కీటజననీ వర్ణాశ్రమ విధాయిని, 

నిజాజ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్య ఫల(పదా. 

శుతిసీమంత సిందూరీకృత పా దాద్దధూకా, 

సకలాగమసందోహ శు క్రిసంపుట మౌ క్రికా, 
పురుషార్థ్మపదా పూర్ణాభోగినీ భువనేశ్వరీ, 
అంపీకాఒనాది నీధనౌ హరి|దహ్మేం(ద "సేవితా. 

నారాయణీ నాదరూసా నామరూప వివర్ణితా, 

ef ex 

8లో 
గ్ 

వే 

(హీంకారీ (హీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయ వర్టితా, 

రాజరాజార్చితా రాళ రమ్యా రాజీవలోచనా, 

రంజని రమణీ రస్యా రణత్కింకిణి మేఖలా. 

రమా రాకేందువరదా రతిరూసా రతి పియా, 
_రటెకరీ రాక్షనఖ్న రామా రమణ లంపటా. 

కామ్యా కౌమకళారూపా కదంబకుసువమ. పియా, 

' కల్యాణీ జగతీకందా కరుణారస సాగరా. 

| కళావతీ కలాలాపా కౌంతా కౌదంబరీ, పియా, 

' వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా. 

72 
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వశాషధికా వేద వేద్యా వింధ్యాచల నన 

విధా(తీ వేదజననీ విషుమాయా విలాసిస్ః 

కేతన్వరూపా కే తేశ్టీ క్షత కేతజ్ఞ వూలిస్కా 

క్షయవృద్దివినిర్ముకా కేతపాల సమర్చితా. 
విజయా విమలా వన్ల్యా వందారుజనవత్పలా, 

వాగ్వాదిసీ వామకేశీ వహ్నిమణ్ణల వాసినీ, 

భ _క్రిమత్మ్క_ల్బ లతికా పకుహోక వ మోూనస్త్ 

సంహృతాశేష పాషండా సదాచార (పవ రికా, 

తాహృత్రయాగ్ని సంతప్త సమాహ్లాదన చం దికా, 
తరుణీతాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోవహాో, 

చితి స్తత్సదలక్షార్షా చిదేకరసరూపిణీ, 
స్వాత్మానందలవీభూత (బహ్మాదాాానంద సంతతిః, 
పరా (పత్యక్స్చితీ రూపా పశ్యంతీ పరదేవతా, 

మధ్యమా వె ఖరీరూపా భక్రమానస హంసికా. 

కామేశ్వర (_పాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా, 
శృంగార రససంపూర్ణా జయాజాలంధర స్థితా, 

ఓడ్యాణప్ఠనిలయా విందుమండల వాసినీ 

రహోయాగ (కమారాధ్యా రహస, రణ తర్పితా, 

సద్యః |వసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్షితా, 
షడంగదెవతా యుక్తా షాడుణ్య పరిపూరితా. 
నిత్యక్షి న్నా నిరుపమా నిర్వాణసుఖదాయినీ, 

నిత్యా హోడశికారూపా (శ్రీకంఠార్థ శరీరిణీ. 

(పభావతీ (పభారూపా (పసిద్ధా పరమేశ్వరీ, 
మూల పకృతి రవ్యకా వ్యక్తా వ్యక్త స్వరూపిణీ. 



శాల 227 ₹ 

16 

1 

18 

19 

85 

86 

28 

వ్యాపినీ ఏవిధాకౌరా ఏద్యాఒవిద్యా స్వరూపిణీ, 

మహాకామేశ నయన కుముదాహ్లాద కౌముదీ. 

భ క్రహార్దత మోభేదభానుమద్భాను సండతిః, 

శివధూతీ శివారాధ్యా శివమూ ర్తి శ్నివంకరీ, 
శివ పియా శివపరా +కేష్టా శిష్షపూబికా, 

క్ష వ "అ 

అ్మప్రమెదూ స్వపకాళా మనో వాచామగోచరా, 

చిచ్ళ కి శ్వేతనారూసా జడశ క్రీరడాత్మికౌ, 

గాయ కి వ్యాహృతి స్పంధ్యా ద్విజబ్బందని షవితా, 

తత్యాసనా త త్రమయీ పంచకో శాంతర స్థితా, 

నిస్సీమమహిమా నిత్యయౌవనా మదళాలినీ, 
మదఘూర్శితరకాకీ మదపాటలగండభూః 
చందన దవదిగ్ధాంగీ చాంపేయకుసుమ (పియా, 

కుశలా కోమలాకారా కురుకుళ్లా కులేశ్వరీ, 

కుళకుండాలయా కౌళమార్గతత్సర సేవితా, 
రుదూరగణనాథాంబా తుష్టిః పృష్టిర్మతి రతిః, 

శాంతి స్ప గ స్తిమతీ కౌంతిర్నందిని నిఘ్న నాశినీ, 

తేదోవతీ (తినయనా లోలాకీ కామరూపిణీ, 

మాలినీ హంసిసీ మాతా మలయాచల వాసినీ, 

సుముఖీ నళినీ సుభూళోభనా సురనాయికా, 
కాలకంకీ కాంతిమతీ క్లోభిణీ సూక్కరూపిణి. 
ప జేశ్వరీ వామదేవీ వయోఒవస్థా వివర్ణికా, 

సిద్ధశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ, 

వివద్ధి చ క్రనిలయా రకక్తవర్ణా (త్రిలోచనా, 
ఖట్వాంగాది (వహరణా వదనై క సమన్వితా. 
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పాయనాన్న (సియాత్వక్ స్టా పళులోకభయంకరీ, 

అమృతాది మహాళ క్రి సంవృతా డాకినీశ్యరీ, 

అనాహతాల్దిసిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా, 

దంహోిజ్ఞలాఒకమాలాదిధరా రుదిరసంసితా, 
టె జ థి 

కాళరా(త్యాది శర $ఘనృతా స్నిగ్గొాదన పియా, 

మహాఏ రేం దవరదా రాకిన్యంబా స్వరూపిణి. 

మణిపూరా్ది నిలయా వదన తయ సంయుతా, 

వ జాదికాయుధో పేతా డామర్యాదిభిరావృతా. 

ర కవరా మాంననిషా గుడాన్న (_పీతమానసా, 
—౨ ర 0 

సమస్త భ క్రిసుఖదా లాకిన్యంబాస్వ రూపిణి, 

స్వాధిష్టానాంబుజగతా చతుర్వ క్ సున్ భార్య 
ల్ CH 

శూలాద్యాయుధ సంపన్నా ఎతవర్షాఒతిగర్వితా, 

మెదోనిష్టా మధు[ పీతా బందిన్యాది సమన్వితా, 

దధ్యన్నాస కహృదయా డాకినీ రూపధారిణీ, 
మూలాధారాంబుజారూఢా పంచవక్తా౦౬స్థిసంస్థితా, 

అంకుశాది పహరణా వరదాదినిషేవితా. 

ముద్దొదనాస క్త చిత్తా సాకిన్యంబా స్వరూపిణీ, 

ఆజ్ఞాచ।| కొబనిలయా శుకవరా షడాననా. 
జ జ గణ 

మజ్జాసంస్థా హంసవతీ ముఖ్యశ క్రి సమన్వితా, 

హరి(దానై క రసికా హాకినీరూవ ధారిణీ, 
సహ సదళపద్యస్థా సర్వవర్జోపళోభితా, 
సర్వాయుధధరా శుక్ల సంస్థితా సర్వతోముఖీ. 
సర్వౌదన। పీతచిత్రా యాకిన్యంబాస్వరూపిణీ, 

స్వాహా స్వధామతిర్మేధా (శుతిస్మ తి రను తమా, 
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4) లీగ్ 

పుణ్యకీ ర్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్య శవణకీ ర్తనా, 

పులోమజాఒర్చితా బంధ మోచనీ బంధురాలకౌ,. 

విమర్శరూపిణీ విద్యావియదాదిజగత్ప్రసూ:, 

సర్వవ్యాధి (పశమనీ సర్వమృత్యు నివారిణీ. 

అ(గగణ్యాఒ చింత్యరూపా కలికల్మష నాశినీ, 

కాత్యాయనీ కాలహం తీ కమలాక్షనిషేవితా. 

తాంబూల పూరితముఖీ దాడిమీ కుసుమ పభా, 

మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మితరూపిణీ, 
నిత్యతృపా భ క్తనిధిర్నియం (త్రీ నిఖిలేశ్వరీ, 

మె త్యాదివాసనాలభ్యా మహా(పళయ సాక్షిణీ, 
పరాళ క్రిః పరానిష్టా (ప్రజ్ఞాన ఘనరూపిణీ, 

మాధ్వీపానాలనా మతామాతృకావర్ణ రూపిణీ, 

మహోాకై లాసనిలయా మృణాల మృదుదోర్ల తొ, 

మహనీయా దయామూ ర్తి ర్మహాసా, మాజ్యశాలిస్, 

ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా (శ్రీవిద్యా కామ సేవితా, 
(శ్రీషోడశాకరీవిద్యా (తికూటా కామకోటికా. 

కటాక్షకింకరీభూత కమలాకోటి సేవితా, 

శిరఃస్థిడ చం! దనిభా ఫాల య ధనుః పభా. 

హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రిక కోణాంతర దీపికా, 

దాక్షాయణీ దె తృహం, త్ దక్షయజ్ఞవినాళినీ. 

దరాందోళిత దీర్హాకీ దహాసోజ్ఞ్వలన్యుఖీ, 

గురుమూర్తి ిళ్లుణనిధి ర్గోమాతా గుహజన్మభూః, 

దేవేశీ దండసీతిస్తా దహరాకాళ రూపిణీ, 

(పతిపన్ముఖ్య రాకొంతతిధి మండలపూజితా, 
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కళాత్యికా కఖొనాథా కౌవ్యాలాప సన 

సచామరరమా వాణీ సవ్యదక్షీణ సేవితా, 

అదిశ క్రి కిరమే మయాత్యా పరమా పావనాకృతిః, 

అనేకకోటి (బహ్మాండ జననీ దివ్యవిగహా. 

కీ ంకారీ కేవలా గుహ్యా కై కె వల్యపదదాయినీ, 

త్రిపురా (తీజగ ద్వంద్యా (తిమూర్తి స్త్రీద శేశ్వరీ, 

త్యకరీ దివ్యగంధాథ్యా సిందూరతిలకాం౦చితౌ, 

ఉమా" శె లేంద తనయా గౌరీ గంధర్వసే సెవితా, 

విశ్వగర్భా స్వర్జ్గర్భా వరదా వాగధీశ్వరీ, 

ధ్యానగమ్యాఒపరిచె బర జానదా జ్జొన వ్నిగహా. 

సర్వ వేదాంత సం వేద్యా సత్యానంద స్వరూపిణీ, 

లోపాము[ దార్చితా లిలాక్లుప దిహ్మాండమండలా. 

అద్భళ్యా దృశ్యరహితా 'విజ్ఞా|శ్ర వేద్యవర్శితా, 

యోగినీయోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా, 

ఇచ్చాశ క్తి జ్ఞానశ క్తి (క్రియాళ ీ స్వరూపిణీ, 

సర్వాధారా 'సు ప్రతిష్టా సదస దూపధారిణీ: 

అష్టమూర్తి రజాజై (త్రీ లోకయా। శ్రా విధాయిసీ, 

ఏకాకిని భూనురూలా నరక దై ౪తవర్ణితా. 

అన్నదా వసుధా వృద్ధా - (బహ్మారై క స్వరూపిణీ, 

బృహతీ (బాహ్మణీ (బాహ్మీ (దిహ్మానందా బలి| పియా, 

భాషారూపా బృహళ్చేనా భావాభావవివర్ణితా, 

సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనా సులభాగతిః. : 

రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా, 

రొజత్కృపా రాజపీఠ నివేశిత నిజా (శ్రితాః. 
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ల్లీ 

రాజ్యలతీః కోశనాథా చతురంగ బలేళ్వరీ, 

సామాజ్యదాయినీ సత్యసంధా సాగరమేఖలా, 

దీక్షితా దై త్యశమనీ సర్వలోక వశంకరీ, 

సర్వార్థ దాత్రీ సామ్మితీ సచ్చిదానందరూపిణీ, 
దేశకాలాపరిచ్చిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ, 

సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్యరూపిణీ, 
సర్యోపాధి వినిర్ముకా సదాశివ పతివ్రతా, 

సం,పదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమండల రూపిణీ, 

కులోతీర్జా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ, 

గణాంబా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాంగీ గురు పియా, 

స్వత౦ (తా సర్వతం తే దక్షిణామూర్తి రూపిణీ, 

సనకాది సమారాధ్యా శివజ్ఞాన ప్రదాయినీ, 
చిత్క_ కానందకలికా=| పేమరూపా (పియంకరీ, 

నామపారాయణ, పీతా నందివిద్యా నపేళ్వరీ. 

మిథ్యా జగదధిష్టానా ము క్తిదా ము క్తిరూపిణీ, 

లాస్య పియా లయకరీ లజ్జా రంభాది వందితా, 

భవదావ సుధావృష్టిః పొపారణ్య దవానలా, 

దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా జరాధ్వాంత రవిపభా, 

భాగ్యాబ్దిచంద్రికా భ క్రచి త్తకేకి ఘనాఘనా, 
రోగసర్వతదంభోళి ర్మ త్యుదారు కుఠారికా, 
మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహ్మాగాసా మహాళనా, 
అపర్ణా చండికా చండముండాసుర నిషూదినీ. 

క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలో కేశీ విశ్వధారిణీ, 

త్రివర్గధా తీ సుభగా (త్యంబకా | తిగుణాత్మికా, 

185 

186 

197 

188 

139 

140 

[141 

[42 

148 

144 

145 

146 
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అరం అం కతు లనే స్ట స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జఫాపుస్స నిభాకృతిః, 

ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా (ప్రియ వతా, 141 

దురారాధ్యా దురాధర్గా పాటలీ కుసుమ పియా, 

మహతీ మేరునిలయా మందార కుసుమ పియా. 148 
వీరారాధ్యా విరాడూపా విరజా విశ్వతోముఖీ, 

(పత్య(గూపా పరాకౌశా (వాణదా (పాణరూపిబీ. 140 

మారాండభై రవారాధ్యా మంతిణీ న్య స్త రాజ్యధూః, 

(తిపురేశీ జయళ్సేనా నివై9గుణ్యా పరాపరా, 150 
సత్యజ్ఞానానందరూవా సామరస్య పరాయశా, 

కపర్టినీ కళామాళా కామధు క్కామరూపిణీ, 151 
కళానిధిః కావ్యకళా రసజ్ఞా రస సేవధిః, 

పుష్టాపురాతనా పూజ్యా పృష_రా పుష్క_రేక్షణా. 152 
పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాణు; పరాత్సరా, 

పాళశహనా, పాళశహం తీ సరమం[త విభేదినీ. 108 

మూరాఒమూన్రానిత్యతృపా మునిమానస హంసికా, 

సత్య(వతా సత్యరూపా సర్యాంతర్యామినీ సతీ, 154 

(బహ్మాబీ (దహ్మజననీ బహురూపా బుధార్చితా, 

(పసవితీ (ప్రచండాఒజ్ఞా (ప్రతిష్టా (పకటాకృతిః. 155 

(పాణేశ్యరీ ప్రాణదా త్రీ పంచాళత్పీఠరూపిణీ, 

విశ్ళంఖలా వివికస్థా వీరమాతా' వియత్ససూః. 156 

ముకుందా ము క్రినిలయా మూలవి గహరూపిణీ, 

భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచ(క్ర ప్రవర్తినీ. 157 
ఛందస్సారా శాస్త్రసారా మంత్రసౌరా తలోదరీ, 
ఉదారకీ ర్తి రుద్దామ వై భవా వర్ణరూపిణీ, .. 158 ' 
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జన్మమృత్యు జరాస స్తజనవి| శాంతి దాయినీ, 

సర్వోపనిషదుద్దుష్టా శాంత్యతీత కళాత్మికౌ, 

గంభీరా గగనాంతస్థా గర్వితా గానలోలుపా, 

కల్పనారహితా కాష్టాఒకాంకా కాంతార్థవిగహా, 

కార్యకారణ నిర్ముకా కామశేళితరంగితా, 

కనత్కనక తాటంకా లీలావి(గహ ధారిణీ. 

అజాక్షయవినిర్ముక్తా ముగ్గాక్షీప |ప్రసాదినీ, 
అంతర్ముఖ సమారాధ్యా బహిర్ముఖ సుదుర్లభా, 

(త్రయీ (త్రివర్గనిలయా |త్రిస్థా _తిపురమాలినీ 
నిరామయా నిరాలంబా న్వాత్మారామా సుధాసృతిః, 

సంసారపంక నిర్మగ్న సముద్ధరణ సండితా, 

యజ్ఞ పియా యజ్ఞక శ్రీ nee స్వరూపిణీ. 

ధర్మాధారా ధనాధ్యక్ష ధన ధాన్య వివర్ణినీ, 
విప్మపియా విపరూసా విశ్యభ్రమణ కారిణీ. 

విశ్వగాసా వ్నిద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ, 
అయోని ర్యోనినిలయా కూటస్థాకులా రూపిణీ. 

ఏరగోస్టీ పియా వీరా 'నై ష్కర్యాా నాదరూపిణీ, 

విజ్జానక అనా కల్యా విదగ్గా బై ౦దవాసనా, 

తత్రా ౧ధికౌ త త్తశ్రమయీత త్త్వ మర్థస్వరూపిణి. 

సామగాన( పియా సౌమ్యా సదాశివకుటుంబిని, 

సవ్యాపసవ్యమార్గన్థా సర్వాపద్వినివారిణీ, 

స్వస్థా స్వభావమధురో ధీరా ధీరసమర్చితా, 
చె చెతన్యార్థ సమారాధ్యా చె చై తన్యకుసుమ ప్రియా, 

సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్య పాటలా. 
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దక్షీణాదక్షీణారా ధ్యా దర స్మేరముఖాంబుజా, 

కౌళినీ కేవలాఒనర్హ కె వల్యపదదాయినీ. 

సో(త్ర పియా స్తుతిమతీ శృతిసంస్తుత వైభవా, 

మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః,. 

విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిబీ, 
(పగల్భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ. 

వ్యోమకేశీ విమానస్థా స వామకేశ్వరీ, 
పంచయజ్ఞ( పియా పంచ, సేత మంచాధిశాయినీ, 

పంచమీ సంచభూ తేశీ పరచసంభ్యోవచారిణీ, 

శాశ్వతీ శాశ్వతై శ్వర్యా శర్మదా శంభు మోహినీ. 

ధరా ధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్టిని, 
లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికౌ. 

బంధూకకుసుమ ప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ, 

సుమంగలీ సుఖకరీ నువేషాఢ్యా సువాసినీ, 

సువాసిన్యర్చన (ప్రీకాళోభనా శుద్ధమాననా, 

విందుతర్చణ సంతుష్టా పూర్వజా (తిప్పరాంబికౌ, 

దళము[దాసమారాధ్యా త్రిపురా ్రీవశంకరీ, 
జ్ఞానము, దా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞాన జ్లెయ స్వరూపిణీ. 

యోనిమ్ముదా |త్రిఖండేశీ (త్రిగుణాంబా | త్రికోణగా, 

అనఘాఒద్భుతచారి తా వాంఛితార్థ (వదాయినీ, 

అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతా షడధ్వాతీతరూపిణిీ, 

అవ్యాజ కరుణామూర్తి రజ్ఞానధ్వాంత దీపికా. 
ఆబాల గోపవిదితా సర్వానుల్లంఘ్యశాసనా, 

(శ్రీచ క్రరాజనిలయా (శ్రీను త్రిపురసుందరీ, 

[71 

172 

178 

174 

1/0 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 



81 

(శ్రీశివా శివళ కక రూపిణే లలితాందీకా, 

ఎవం &) లలితా దేవ్యా నామ్నాం సాహ(సకం జగుః, 188 

ఇతి శ్రీ (దిహ్మాండపురాతే, ఉ త్రరఖండే, శ్రిహయ్మ గీవాగ స్య 

సంవాదే, (శ్రీలలితారహస్యనామ సాహ సస్తోత కథనం నామ 
ద్వితీయోఒధ్యాయః, 

(శ్రీ వాలా తిపురనుంద ర; నమః 

శ్రీ లలితా తీశతీ స్తోతి రత్నమ్, 
శో! సపంకుమ విలేపనా మళిక చుమ్బి కస్తూరికాం 

సమన్షహసి తేకణాం సశరచాప పాఠశాంకుశాం 

అ శేషజనమోహినీ మరుణమాల్యభూషామృరాం 

జపాకుసుమ భాసురాం జవవిధె స్మరేదమికాం. 

అస్య (శ్రీ లలితా |త్రిశతీస్తో త్ర మహామంతస్య భగవాన్ 
హయగ్రీవబుష్కి అనుష్టువ్ ఛందః (శ్రీ లలితామహేశ్వరీ దేవతా- 
ఇంావీజం=క్తీ ౦ శ కిఃసౌః కీలకంామమ చతుర్విధ ఫలప్పరుషార్ధ 

సిద్ధ్యరే జపేవినియోగః వమిత్యాదభి రంగన్యాస కరన్యాసాః 

కార్యాః ధ్యానమ్, అతిమధురచాప హస్తా మపరిమితా మోదబాణ 

సౌభాగ్యాం అరుణా మతిశయకరుణా మభినవకుళసుందరీం .వందే. 

శ్రీ) హయ।గీవ ఉవాచ. 

కకారరూపా కల్యాణీ కల్యాణగుణళాలినీ, 
కల్యాణ'శె లనిలయా కమనీయా కళావతీ, ే 

కమలాక్షీ కల్మషఘ్నీ కరుణామృతసొగరాః, 

కదంబకాననావాసా కదంబకుసుమ (పియా, 2 



లిల్లీ 

కందర్పవిద్యా కందర్వజనకాపాంగవీక్షణా, 

కర్ఫూరవీటి సౌరభ్యకల్లోలితకు ప్పటా, 

కలిదోషహరా కంజలోచనా క|మవి| గహ, 

కర్మాదిసాక్షీణీ కారయి త్రీ కర్మఫల్న పదా, 
ఏకారరూపా చై కాక్ష ర్యేకానేకాక్షరాకృతిఃి, 
ఏత త్తదిత్యనిస్దశ్యా చై కానందచిదాకృతిః, 
ఏవమిత్యాగమాబోధ్యా వైక భ క్రిమదర్శితా, 
ఏకా(గచి త్రనిర్ణ్యాతా చై షణారహితాదృతా, 

ఏలాసుగంధి చికురా చై నఃకూటవినాశినీ, 

ఏకభోగా చైకరనా వై కై శ్వర్య(పదాయినీ, 

ఏకాతప్మత సా(మ్రాజ్య(పదా వై కాంతపూబితా, 

ఏధమాన పభా చె జదనేజ జగదీశ్వర. 

ఏకవీరాదిసంసేవ్యా చైక _పాభవళాలినీ, 

ఈకొారరూపిణీ శి తీ చెప్పితార్థ (ప్రదాయినీ, 

ఈదృగిత్యవినిర్పశ్యా చేశ్వరత్వవిధాయినీ, 

ఈశానాది బహ్మమయీ చెశత్వాద్యప్ట సిద్దిదా, 
ఈత్ష తీకణసృష్టాండకోటి రీశ్వర వల్లభా, 

ఈడితా చేశ్వరార్థంగళరీ రేశాధిదేవతా, 
ఈశ్వర పేరణకరీ చేశతాండవసాకీణీ, 
ఈశ్వరోత్సంగనిలయా చేతి బాధావినాశినీ. 
ఈహావిరహితా చేళళ క్తి రీషత్స్మితాననా, 

లకారరూపా లలితా లక్షీవాణీ నిషేవితా. 

లాకినీ లలనారూపా లసద్దాడిమపాటలా, 

ల్లలంతికా లసత్సాలా లలాటనయనార్సితా, 



ర) త్రి 

లక్షణోజ్ఞ్యలదివ్యాంగీ లక్షకోట్యండనాయికా, 
లక్ష్యార్థా లక్షణాగమ్యా లద్ధికాౌమా లకతాత్సనుః, 
లలామరాజదళికా లంబముకా లతాంచితా, 

లంబోదర పసూర్రభ్యా లకాఢ్యా లయవర్తి తా, 

(హీంకారరూపా | హీంకౌరనిలయా (హీంపద్న పియా, 
హీంకారవీజా హీంకౌరమం (శ్రా (హీంకారలక్షణా. 

(హీంకారజపను పీతా (హీంమతిః (హీం విభూషణా, 

(హీంశీలా (హంపదారాధ్యా (హీంగర్భా (హీంపదాఖిధా,. 

(హీంకౌరవాచ్యా (హీంకారపూజ్యా హీంకారపీరికా, 

(హీంకార వేద్యా (హీంకారచింత్యా (హీం (హ్రీం శరీరిణీ, 

హకారరూపా హలధృత్పూజికా హరిణేక్షణా, 
హర|పియా హరారాధ్యా హరి బహ్మేం దసేవితా, 
హయారూఢా సెవితార్యఘిర్హ 'యమేథసమర్చితా, 
హర్యక్షవాహనా హంసవాహనా, హతదానవా. 

హత్యాదిపాపళమనీ హరిదశ్వాది సేవితా, 

హ స్టికంభోత్తుంగకుచా హస్తి కృ త్రి పయాంగనా, 
హరి దాకుంకుమాదిగ్గా హర్యశ్వాద్యమరార్చితా, 

హరి కశనఖీ హోదివిద్యా హలా మదాలసా, 
సకౌారరూపా సర్వజ్ఞ సర్వేశీ సర్వమంగళా, 

సర్వక రీ సర్వరధా| త్రీ సర్యహం త్రీ సనాత సీ, 

సర్వానవద్యా సర్వాంగసుందరీ' సర్వసొక్షిణీ, 

సర్వాత్మికా సర్వసౌఖ్యధా(తీ సర్వవిమోహినీ, 

సర్వాధారా సర్వగతా సల్వోవగుణవర్డితా, 

సర్వారణా సర్వమాతా 'సర్వాభరణభూపషితా, 

| 
21 

22 
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24 
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కకారార్థా కాలహం|త్రీ కామేశీ కామితార్గదా, 

కామసంజీవినీ కల్యా కఠిన స్తనమండలా. 

కరభోరూః కళానాథముఖీ కచజితాంబుదా, 

కటాక్షస్యంది కరుణా కపాలి |పాణనాయికాౌ. 

కారుణ్యవి గహా కాంతా కాంతిధూతజసావళిః, 

కలాలాపా కంబుకంఠీ కరసర్దిత పల్లవా. 

కల్ప్సవల్లీ సమభుజా కస్తూరీతిలోజ్ఞ్వలా, 

హకారార్ధా హం౦ంసగతిర్హాటకౌ భరణోజ్ఞులా, 

హారహారికుచా భోగా 'హకినీ హల్యవర్ణితా, 

హరిత్సతిసమారాధ్యా హఠాత్కార హతానురా. 

హర్ష ప్రదా హవిర్భో క్రీహార్ట సంతమసాపహో, 

హల్టీహాలాస్య సంతుష్టా హంసమం శ్రార్థరూపిణి, 
హానోసాదాననిర్భుకా హర్షిణీ హరిసోదరీ, 
హాహాహూహూముఖస్తుత్యా 'హానివృద్ధి వివర్ణితా. 

హయ్యంగవీణహృదయా హరికోపారుణాంశుకా, 
లకారార్థా లతాపూజ్యా లయస్థిత్యుద్భ వేశ్వరీ, 

లాస్యదర్శన సంతుష్టా లాభాలాభవివర్ణితా, 

లం ఘ్యెతరాజ్ఞాలావణ్యళాలినీ లఘు సిద్దిధా. 

లాకొరస సవర్జాభా లక్కుకా గజ క 

లభ్యేతరా లబ్ధళ క్త కి సులభా లాంగలాయ్యుల, 

లగ్న వామరహ స స్త శ్రీశారద్లా' పరివీజితా,. 

లజాపద సమారాధ్యా లంపటా లకులేళ్వరీ, 

లబ్దమానా లబ్దరసా లబ్బసంసత్న్సమున్న త, 

హీంకారిణీ (హీంకారాది ర్త ంమధ్యా, హ్రీంశిథాముణిః 
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(హీంకారకుండాగ్ని శిఖా (హీంకార శశిచం దికా. 

(హీంకారభాస్కరరుచ్చి ర్ర్రీంకారా మోదచంచలా. 

(హీంకారకన్దాంకురితా (హీంకారై క పరాయణా, 

(హీంకారదీర్దికా హంపీ (హీంకారోద్యాన 'కెకిస్తీ, 

హీంకారారణ్యహరిణీ _హీంకారావాలవల్లరీ, 

(హీంకారపంజరళశుకీ (హీంకారాంగణదీపికా,. 
(హీంకారకందరాసింహీ (హీంకౌరాంబుజ భృంగికా, 

(హ్రీంకారసుమనోమాధ్వీ | హీంకారతరుశారికా. 
సకారాఖ్యా సమరసా సకలో త్తమ సంస్తుతా, 

సర్వ వేదాంత తాత్సర్యభూమి సృదసద్నాళయా, 
సకలా సచ్చిదానందా సాధ్వీ సద్గతిదాయనీ, 

సనకాదిమునిధ్యేయా సదాశివకుటుంబిసీ. 
సకలాధిష్థానరూపా సత్వరూపా సమాకృతిః, 

సర్వ|ప్రపంచనిర్మా తీ సమానాధికవర్ణితా, . 

సర్య్వోత్తుంగా సంగహీన్నాసద్గుణా సకలేష్టదా, 

కకారిణీ కావ్యలోలా కామేశ్వర మనోహరా. 

కామేశ్వర (ప్రాణనాడీ కామేళోత్సంగ వాహినీ, 
కా మేశ్వరాలింగితాంగీ కా మెళ్వరసుఖ[ పదా. 

కామేశ్వర (ప్రణయినీ కామేళ్వర పిలాసినీ, 

కామేశ్వర తపస్సిద్దిః కామేశ్వర మనః (పియా. 
కామేశ్వర (పాణనాధా కామేశ్వర విమోహినీ, 

కామేశ్వర (దిహ్మ విద్యా కామెళ్ళరీ గృ హేశ్వర్నీ 

కామీశ్వరాహ్లాదకరీ కోమేశ్వర మహేశ్వరీ, 
కామేశ్వరీ కామకోటినిలయ్యా.. కాంక్షితార్ధదా, 
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శ్రీశ్రీ 

శస 
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లకారిణీ లబ్దరూపా లబ్దధీర్లబ్దవాంఛితా, 

లబ్ద పావమునోదూరా లద్దాహంకారదుర్గమా, 

లబ్దిశ కీ కీర్ణబ్ణ దేహో 'లబ్ధయౌవన శాలినీ, 

లద్ధాతళయ సర్వాంగసొందర్యా లబ్దవి(భ్రమా, 

లబ్బరాగా లబ్ద గతిర్లబ్బ నానాగమ స్థితః 

లబ్దభోగా లబ్బసు ఖా లబ్ధ్బహర్షాభిపూజితా, 

(హీంకారమూ ర్థిర్రి ంకారసౌధశ్ళంగ కపోతికా. 

(హ్రీంకార దుగ్గాబ్బిసుధా . (హీజ్కారకమలేన్టిరా, 

(హీజ్కారమణిదీ పార్చిర్ష )ంకారతరుశారికా, 

ns ya రాదర్శబింబికా, 

bs జ్కారకోళాసిలతా (హీజ్కా రాస్టానన న 

(హీజ్కారళు క్రి కాముకామణిరీ రీ 9ంకొరబోధితా, 

[హీంకారమయ సౌవర్ణ స్తమృవిదుమప్పతికా. 

స. నిషద్ధ0ంకాఠాధ్వరదక్షిణా, 

(హీంకౌరనందనారామ నవకల్చక వల్లరీ, 

క [హీంకారార్డవకోన్తుభా 

(హీంకార మన్నసర్వస్వాం హీంకొరపరపాఖ్యదా, 

@ హయ।గీవ ఉహ 

ఇతీదం శే మయాఖ్యాతం. దివ్యనావ్నాంశతతయం, 

రహస్యాతిరహస్య త్వాద్గోపనీయం , మహామునే, 

శిపవర్హాని నామాని ్రీ దేవీకథితానివై , 

శ క్యక్షరాణి నామాని ర కథితానిహి. 

ఉభయాక్షర నామాని హ్యుభాభ్యాం కథితానివె . 

తదన్న్న్యైర్ల్రథితం స్తోత్ర మేతస్యషదృశం, కిము. 
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నానేన సదృశం స్తోోతం శ) దేవీ పీతీదాయకం, 

లోక తయెఒపి కల్యాణం సమృవేన్నాతసంశయః 6 

సూత ఉవాచ :___ 

ఇతి హయముఖ గీతస్తో తరాజం నిశమ్య, 
(ప్రగళితకలుషోఒభూ చ్చి త్తపర్యా ప్తి మేత్య. 64 
నిజగురుమథనత్వాత్ కుంభజన్మాతదు శ్తః,. . 

పునరధిక రహస్యం జ్ఞాతు మెవం జగాద, కి 

శ్రీ లలితాహ్టోత్తర శతనావు స్తోతిమ్. 
| ధ్యాన లో కః 

సిందూరారుణవి గ్రహాం |తినయనాం మాణిక్యమొళిస్ఫుర, 

త్రారానాయక శేఖరాం స్మితముఖీ మాపీన వక్షోరుహామ్॥ 
పాణిభ్యా మతిపూర్ణరత్న చషకం రకోత్సలం వి భతీం 

సౌమ్యాం రత్నఘటస్థ ర క్రచరణాం ధాయేత్సరా మంబికామ్॥ 

(పతి నామమునకు ముందు ఓం ఐం (హ్రీం (శ్రీం అని, 

చివర యె నమోనమః అని ఉచ్చరించవలెను. 

ఓం రజతాచలళ్ళంగా గమధ్యస్థాయై నమోనమః 

హిమాచలమహావంశపోవనా 

శంకరార్థాంగ సౌందర్యశరీరా 

లసన్మరకతస్వచృ్చవిగిహాో 

మహాతిశయ సౌందర్యలావణ్యా 

శశాంక శేఖర (వాణవల్లభా 

సదా పంచదళా త్ర్యైళ్య, స్వరూపా 



లగి 

ఓం వ్యజమాణిక్యకటక కిరీటా 

కస్తూరీతిలకిభూతనిటలా 

భస్మ రేఖాంకిత లసన్మ స్తకౌ 

వికచాంభోరుహూ దళలోచనా 

శరచ్చాం పేయపుష్పాభనాసికా 

లసత్కాంచన తాటంక యుగళా 

మణిదర్చణసంకాశకపోలా 

తాంబూలపూరిత స్మె రవదనా 

సుపక్వదాడిమీబీజరదనా 

కంబూపూగసమచ్చాయ కన్టరా 

స్థూలముక్తాఫలోదార సుహారా 

గిరీశబద్దమాంగళ్య మంగళా 
వద్మపాశాంకుశ లసత్క రాభ్ధా 

పద్మ 3[ైరవమందార సుమాలిన్య్యై 

నువర్ణకుంభయుగా్యభ సుకుచా 

రమణీయ చతువ్చాహు సంయుకా 
కనకాంగదకేయూర భూషితా 

బృహత్సెవర్ల సౌందర్యవసనా 

బృహన్నితంబవి లసజ్ఞ ఘనా 

సౌభాగ్య జాతశృంగారమధ్యమా 

దివ్యభూషణ సందోహారాజితా 

సుపద్మ రాగసంకాశ చరణా 

కామకోటిమహాపద్మ పేఠస్థా 
(శ్రీకంఠ నే త్రకుముద' చందికా. 
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శీం సచామర రమావాణిీవీజితా 

భ క్రరక్షణ దాక్షీణ్య కటాక్ష 

భూ తేశాలింగనో ద్భూతపురకాంగై $ 
అనంగజనకాపాంగవీక్షణా 

(బహో్యపేం. దశిరోరత్న రంజితా 

శచీముఖ్యామరవధూ సేవితా 

లీలాకంపిత (దిహ్మాండమండి తా 

అమృతాది మహాశక్రిసంవృతా 

ఎకాతప(త్ర సా(మాజ్యదాయికా 

సనకాది సమారాధ్యపాదుకా 

దేవర్షి భిసూయమాన వై భవా 

కలళోదృవదుర్వాస పూజితా 

మ క్రేభవ క్త) షడ్వ క్ర్రవత్సలా 
చకరాజమహామం(త్ర మధ్యవర్తి 

చిదగ్ని కుండసంభూతసుదేహో 
శశాంక ఖండ సంయు క్ర మకుటా 

మ త్రహంసవధూమందగమనా 

వందారుజనసందోహా జనవందితా 

అంతర్ముఖ జనానందఫలదా 

పతి వ్రతాంగనాభీష్ట ఫలదా 

అవ్యాజకరుణా పూరపూరితా 

నితాంతసచ్చిదానందసంయుకా 
సహ స్రనూర్యసంయు క్ష. (ప్రకాళా 
రత్న చింతామణిగృ హమధ్యస్థా 
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హోనివృద్ధిగుణాధిక్యర హతా 

మహావద్యాటవఏ మధ్యభా గస్టొ 
జా(గత్ స్వన్న సుషుప్తనాం సాకీభూతై $ 
మహాతాపొఘపాపానాం వినాశిణై క 

దుష్టభీతి మహాభీతి భంజనా' 
సమస్త చేవదనుజ। పేరకా 
సమ స్తహృదయాంభోజ నిలయా 

అనాహత మహాపద్మ మందిరా 

సహస్రారసరోజాత వాసితా 

ప 
రమాభూమిసుతారాధ్య పదాబ్దా 
లోపాము దార్చిత (శ్రీమచ్చరణా 

సహస రతిసౌందర్య శరీరా 
భావనామా[త సంతుష్ట హృదయా 

సత్యసంపూర్హ వీజ్ఞాన సిద్ధిదా 
(తిలోచనకృతోల్లాసఫలదా 

శ్రీసుధాబ్దిమణిద్వీ పమధ్యగా 

దకొధ్యరవిని ర్భేదసాధనా 

శ్రీనాధసో దరీభూతళోభితా 

చంద శేఖర భకా ర్తి భంజనా 
నామపారాయణాభీష్ట ఫలదా 

సృష్టిస్టితిరోధానసంకల్పా. 

(శ్రీ షోడాక్షరీమం త్రమధ్యగా 

అనాద్యంత స్వయంభూతదివ్యమ్మూర్యై , 



గ్గ శ్రీ! 

ఓం భ క్రహంసపరీముఖ్య వియోగా 

మాతృమండల సంయు క్రలలితా 

భండదై త్య మహాస త్త నాళనా 

క్య్థారభం డశిర చ్చేదనిపుణా 

ధ్మాత్యచ్యుత సురాధిశసుఖదా 

చండముండనిశుంభాదిఖండనా 

రకాక ర క్రజిహ్వాదిశిక్షణా 

మహిషాసురదోర్వీర్యని గహా 

అ|భకేశమహోత్సాహకారణా 
మహేశయు క్ర నటన తత్సరా 

నిజభ ర్భృముఖాంభోజచింతనా 

నృ షభధ్వజవిజ్ఞానభావనా 

జన్మ మృత్యుజరారోగభంజనా 

విదేహము క్రిజ్ఞానసిద్ధిదా 

కామ. కొధాదిషడ్వర్ష్గనాళనా 

రాజరాజార్చిత పదసరోజా 

సర్వ వేదాంత సంసిద్దసుతత్వా 

(శ్రీ వీరభ క్త విజ్ఞాననిధానా 
అశేష దుష్ట దనుజసూదనా 

సాక్షొన్బీ) దక్షిణామూర్తి మనోజ్జా 

మహామేధా(గసంపూజ్యమహిమా 

దక్ష పజాపతిసుతా వేషాఢ్యా 

సుమబాణేతుకోదండమండితా . 

నిత్యయొవనమాంగల్యమంగళా 
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_స్తంభిని, సర్వజృంభిణి, సర్వవశంకరి, సర్వరంజని, సర్యోన్మా 

దిని, సర్వార్ధసాధిక, సర్వసంప త్తిపూరణి, సర్వమం(త్రమయి, 
సర్వద్వంద్వ క్షీయంరరి, సర్వసౌభాగ్యదాయక చ్మకన్వామిని, 

సంప్రదాయ యోగిని, సర్వసిద్ధిప్రదే, సర్వసంపత్స్రదే, సర్వ 
(పియంకరి, సర్యమంగళకారిణి. సర్వకామ పది, సర్వదుఃఖ 

విమోచని సర్యమృత్వ్యు(పశమని, సర్వవిఘ్న నివార ల్, సర్వాంగ 

సుందరి, సర్వసౌభా గ్యదాయిని,సర్వార్థసాధక చ| క్రస్వామిని,కుకో 

తీర్ణయోగిని, సర్వజ్ఞసర్వశళ క్తేసరై ్ యశ్వర్య ప్రదాయినిసర్వజ్ఞానమయి 

సర్వవ్యాధివినాళిని సర్వాధారస్వరూపే, సర్యపాపహారె, సర్వా 

సరద మరపు; సర్వరక్షొస్వరూపిణి. సర్వేప్పిత ఫల పదే, సర్వ్జరకి 

కర చ్మక్రస్వామిని, నిగర్భయోగిని, వశిని, కామేశ్వరి, మోదిని, 
విమలే, అరుదే, జయిని, సర్వేశ్వరి, కొళలిని, సర్వరోగహర చక్ర 

స్వామిని, రహస్యయోగిని, బాణీని, చాపిని, పాళిని, అంకుశిని, 

మహాకామేళ్వరి, మహావ జేశ్వరి, మహాభగమాలిని, సర్వసిద్దై పద 
చక్రస్వామిని, అతి రహస్యయోగిని, శ్రీశ్రీ మహాభట్టారి కే, సర్వా 
నందమయ చ్యకస్వామిని పరాపర రహస్యయోగిని, | తిపురే, | తిపు' 
రేశి, (తిపురసుందరి, (త్రిపురవాసిని, | త్రిపురా(శ్రీః |త్రిపురమాలిని, 

త్రిపురాసిద్దై, తివురాంది, మహో త్రిపురసుందరి, మహామహేశళ్వరి, 

మహామహాోరాజ్ఞి. మహామహాళ క్షే, మహామహాగు స్తే, మహామహా 

జపే, మహామహానందే, మహామహాస్కంధే. మహామహాళయే 
మహామహా (్ర్రిచృక్రనగర సామాజ్ణి ! నమస్తే నమస్తే నమస్తే 
నమః, క | pean 

9 | 



శ్యావులాదణ్తక మి 

ల్లో మాణిక్యవిశా ముసలాలయంతీం 

మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసాం : 

మాహేం[ దనీలద్యుతి కోమలాంగీం 

మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి. 

చతుర్భుజ చం|దకళావతంసే 

కుచోన్న కే కుంకుమరాగళోణే 

పుం(డేకు పాశాంకుశ పుష్పబాణ 
హస్తే నమస్తే జగదేకమాతః । 

మాతా మరకతళ్యామా మాతంగీ మధుశాలిసీ 

కుర్యాత్క_టాకం కళ్యాణీ కదంబవనకాను 

జయమాతంగతనయే జయనీలోత్పలద్యుతే 

జయ సంగీతరసికే | జయ లీలాశుకపియే | 

జయజనని!సుధాసము(దాంత హృద్యన్మణిద్వీప సంరూఢబిల్వాటవీ 

నుధ్యకల్చ _దచుమాకల్చ కాదంబకొంతారవాన పియే! కృతివ్రాస పియే 

సర్వలోక (పియ సాదరారబ్ది సంగీతసంభావనా సం|భమాలోల 

నీషృసగా బద్దచూళి సనాథ్యతికే సానుమత్సుత్రికే శేఖరీభూత 
సీశాంశు రేథామయూథానళీ నద్ధ సున్ని గ్గనీలాలక శెణీ శ్చంగా 

గ్రికే! లోకసంభావి తే కామలీలా ధసుసృన్నిభ |భ్రూలతాపుష్ప 

సందేహకృచ్చారు గోరోచనాపంక కేళీలలామాభిరామే, ' నురామే 
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రమే (పోల్లసద్వాళికా మౌక్తిక (శేణికా చం దికామణ్జలో ద్భాసి 

లావణ్య గండస్థలన్య స్తకస్తూరి కాప త 6ఖా సముద్భూతసౌరభ్యసం 

(భాంతభృంగాంగనా గీత సాం! దిభవన్మంత తంత్రీశ్వర సుస్వర 

భాస్వరే వల్లకీవాదన _ప్మక్రియాలోల తాశీదళా బద్దలాటంక భూషా 

ఏ శేషాన్వితె సిద్దసమ్మానితే దివ్యహాలామదో ద్వేలహేలాల సచ్చ 
క్షురాన్షోళన (శ్రీసమాక్షి ము సీలోత్సలే పూరితా శేషలోకాఖి 

వాంఛాఫలే (శ్రీఫలే స్వేదబిందూ ల్లసత్సాల లావణ్య నిష్యంద 

సన్గోహ సందేహ కృన్నా సికామౌక్తికే, సర్వమంశ్రాత్మి 5 కాళికే, 

కుంద మందస్కితోదార వక్కిస్స్ఫురత్సూగ కరూూర తాంబూల 

ఖండోత్క_రే జ్ఞానము దాకరె, (శ్రీకర కుందవుష్పద్యుతిస్ని గ్గ 

దనావళీ నిర్మలాలో లకల్లోల సమ్మేళన స్మైర శోజాధరే. చారు 

వీశాధరే, పక్వబింబాధ రె! సులలిత నవయౌవనారంభ చందో 

దయోద్వేల లావణ్యదుగ్ధార్థవావిర్భవత్కంబు విబ్బోకహృత్కం 

ధరే. సత్కళామందిరే మంథరే బంధురచ్చన్న ఏరాధిభూషా సము 

ద్యోతమానా నవద్యాంగళోభే శుభే రత్నకేయూర రళ్ళిచ్చటా 

పల్లవ ప్రోల్లసద్దో ర్లతా రాజితె యోగిభిః పూజితే విశ్వదిజ్మండల 

వ్యాప్త మాణీక్య తెజస్ఫురత్క్మంకణాలంకృళే విిభమాలంకృతే 

సాధుభిస్పత్కృతే వాసరారంభ వేళా సముజ్జంభ మాణారవింద 

(పతిచ్చన్న పాణిద్వయే, సంతతోద్యద్వయే, అద్వయే, దివ్య 
రత్నోర్మి కౌదీధి తిస్రోమ సంధ్యాయమానాంగుళీ పల్లవోదన్న 

ఖేందు (పభామండలే చిత్సభామండలే ! (పోల్లసత్కుండల | 
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తారకౌరాజినీకాశహారావళిస్మేర చారు స్తనాభోగ భారానమన్మధ్య 

వల్లీ వళిచ్చేద విధీ సముల్లాస సన్గర్శితాకార సౌందర్యరత్నాకం ! 

కింకర (శ్రీకరే ! హేమకుంభోపమోత్తుంగవక్షోజభారా వన్నమే ! 
త్రిలోకావన య | లసద్వ త్త గంభింనాభిసరి త్రీర శై వాలశంకా 

కర శ్యామరోమావళీభూషణే : మంజుసంభాషణే చారుశింజత్కటీ 

సూత నిర్భ చ్చితానంగ లీలాధనుళ్ళింజినీడంబరే ! దివ్యరత్నాం 

బిరే ! సద్మరాగోల్లసన్మేఖ లాధాస్వర శోణి శో భాజితస్వర్హభూ 

భృత్తలే | చందికాశీతలే ] వికసిత నవకింకుకౌ తా(మదివ్యాంశు 

కచ్చన్న చారూరు శోభా పరాభూతసిందూర శోణాయ మానేం|ద 
మాతంగ హస్తార్గశే ! వెభవానర్గశే : శ్యామలే కోమలస్నిగ్గ నీల 

D౧ రా ౧] ఢా 

(పభాపుంజసంజాత దూర్వాంకురాశంక ! సారంగ సంయోగ 

రింఖన్న భేందూజ్వ లే ! (పోజ్ట్విలే ! నిర్మలే దేవదేవేశ దె త్యేశ 

యక్షేశ భూతేశ వాగీశ కోజేశవాయ్వగ్ని కోటీర మాణిక్య సం 

ఘృష్ణ బాలా తపోద్దామ లాతరసా రుణ్య తారుణ్య లక్ష్మీ గృహే 

తాం ఘిపద్మద్వయే అద్వయే : సురుచిర నవరత్న పీఠస్థిలే : 

సుసిశే శంఖపద్మ దయోపా శికే . ఆ శితె దేవి దుర్గావటక్షేత 
థి గ్ 

పాలై ర్యుతే | మత్తమాత౦గ కన్యాసమూహాన్వి కె | భెరవై రష్ట 

భిర్వేష్టితే ! దేవివామాదిభిళ్ళ క్తిభి స్పం శిత! దేవి లక్ష్మ్యాది శ క్య 

షః 1 సేవతే భె రవీసంవృతే సంచబాణేన రత్యా చ సంభావితే ! 

పీతశక్యా వసంశేన చానందితే భక్త్భాజాం పరం (శ్రేయసే 

కల్ప'సె యోగినాం మానసే ధ్యాయసే ఛందసామోజసే (భాజే 
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అల 

గీత విద్యానుయోగావిర్శ స్తేన కృషన సంపూజ్య సె. యక్షగంధర్వ 

సిద్ధాంగనామండలై ర్మండి లె సర్వసౌభాగ్య వాంఛావతీ భిర్వదూఖి 

స్ఫురాణాం సమారాధ్యసే సర్వవిద్యా వి శేషాన్వితం చాటుగా థా 

సముచ్చారణాకంఠముల్లోల సద్యర్ల రేఖాన్వితం కోమలం శ్యామ 
న, ర 

లోదారవక ద్యయం తుండళోభాతీదూరీ భవత్కిం౦శుకాభం శుకం 

లాలయంతీవసం | కీడే, పాణిపద్మద్యయేనాదరెణాక్షమాలాగుణం 

స్పాటికం జ్ఞానసారాత్మకం పు స్తకం వి భతీయేన సంచిత్యసే 

తస్యవక్తాాంతరాద్గద్య పద్మాత్మికా భారతీ నిస్సరే ద్యేనవాత్వం 

సనాథాకృతిర్భావ్య సే సోఒపిలక్మీనహపై9ఃపరి(క్రీడతే కిం న సిద్ధ్యే 
ధ్వపు శ్యామలం కోమలం చారుచం(దావచూడాన్న్వితం ధ్యాయత 

స్తస్య లీలాసరోవారిధి స్తస్య శేశీవనం, నందనం తస్య భదాసనం 

భూతలం తస్యగీర్రేవతా కింకరీ, తస్యవాచాకరీ (శ్రిస్స్వయం, సర్వ 

యం, తాత్మి శ ! సర్వమం (తాత్మికే ! సర్వము దాత్మికే ! సర్వ 

సర్వశక్యాతికే | సర్వవర్షాత్మి 3 | సర్వరూపే | జగన్మాతృశే ! 

హూ జగన్మాతృశకే పాహిమాం సాహినూం పాహిమాం దెనితుభ్యం 

నమోదేవి తుభ్యం నమోదేవి తుభ్యం నమః. 

SSD St St 

పాడేరు - P. W. D; A. E. శ్రీయుత జయంతి 

విశ్వేశ్వరరావు గారి సంపూర్ణ సహకారంతో. 

SSS S06 
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పనో పంచరత్న మ్ 

ఉద్యద్భానుసహ సకోటిసదృళాం కేయూర హారోజ్ఞ్యలాం 

బింటోష్టం స్మితదంత పం క్రిరుచిరాం పీతాంబరాలంకృతామ్ 

విపు బహ్మనురం. దసవిత పదాం త త్త్వస్వరూపాం శివాం 
౭9 

మీనా&ీం (పణతోఒస్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్. 

ముకాహారలసత్కిరీటరు చిరాం పూర్ణందువ క్త పభాం 

శింజన్నూ పురకింకిణీ మణిధరాం పద్మ (పభా భాసురామ్ 

సర్వాఖీష్టఫల(పదాం గిరిసుతాం వాణీరమా సేవితాం 

మీనారీం (పణతో౬స్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్, 

(శ్రీవిద్యాం శివవామభా గనిలయాం (హీంకార మం, తోజ్జులాం 

(శ్రీచ కాంకిత విను మధ్యవసతిం (శ్రీమత్సభా నాయికామ్ 

శ్రీమక్షన్యుఖ విఘ్న రాజ జననీం శ్రీమజ్జగన్మోహినీం 
మీనా&ీం (పణతోఒస్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్, 

(శ్రీ మత్సుందరనాయికాం భయహరాం జ్ఞాన పదాం నిర్మలాం 

శ్యామాభాం కమలాసనార్చిత పదాం నారాయణస్యానుజామ్ 

వీణా వేణుమృదంగవాద్యర సికాం నానావిధామ౦బికాం 

మీనాఠ్నీం (వణతోఒస్మి సంతత మహం కారుణ్యవారాంనిధీమ్. 

నానాయోగిమునీం|దహృత్సువసతిం నానార్గ సిద్ధి పదాం 

నానాపుష్బవిరాజితాం[ఘి యుగళాం నారాయణేనార్చీ తామ్ 

నాద(బహ్మమయీం పరాతృర తరాం నానార్థత త్త్వాత్మికాం 

మీనా&ీం [వణతోఒస్మి సంతత మహ కారుణ్యవారాంనిధిమ్, 
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ఐం క్లీం సౌః - సౌకాక్లీం-ఐం 

దాలాసుతి 
అజయ 

ఆయీ, ఆనన్షవల్లీ, అమృతకరతలీ, ఆదిశక్తి పరాయీ 

మాయా, మాయాస్వరూపి, స్పటిక మణిమయీ, మామతంగీ, 

షడంగీ, జ్ఞాని, జ్ఞానస్వరూపే, నలిన పరిమలీ, నాద ఓంకార 

యోగీ, యోగీ యోగాసనస్థా భువనవశకరీ సౌన్షర, ఐం, 

నమ సే॥ [1] 

బాలా, మ స్టే) కబాడీ, మమహృదయసఖీ, ముక్తభావ 
(ప్రచండీ వ్యాలీ యజ్ఞోసవీతీ వికటకటితటీ వీరళ క్రీపసాదీ బాలే 

దాలేన్దుమొలే, నముదగజభుజహస్తాభిషే స్రీ స్వత by కాలీ త్వాం, 

కాలరూపీ, ఖగ గలన హృదీ కారణీ కం నమస్త॥ [2] 

మూలాధారే మహిమ్నీ, హుతవహనయనీ, మూలమ ఫ్లి 

(తీనే తీ హోరా; కేయూరవల్తీ , ఆఫిలసుఖకరీ, అమ్బికాయాః, 

శివాయా వేదేవేదాన్తరూపీ, వితత ఘనళటీ, ఏరత స్రభవాని శౌరీ, 

సంసారయోనీ, సకలగుణమయీ తెద్య (శ్రీం సౌః నమస్తే ॥[9] 

ఖం కిం సౌః సర్వమ నే మమ వరశుభకరీ అంగనా 

చేష్టితాయా (శం, (హీం, కం వీజముఖె ఖః దినకర కిరణ 1 

న్యోతిరూపే శవాఖ్యే, (హోం, (పొం, (హూం, హేమవరై హ్మ 

కరకిరణా భాసమా నేన్గుచూడే కొం, క్షీం. క్లూం కొమవాఢే, సకల్త 
జయకర్తీ శ క్రివాలే నమ సే వ [4] 

eens 
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అందబాష్టకమ్ 

అందా శాంభవి చంద్రమౌళి రబలాచార్యా భవానీళ్వరీ 

వామాషీ మహిషాసుర (ప్రశమనీ వాజ్యాధురీ సుందరీ 
దుర్గాశుంభ నిశుంభ చె త్యదమనీ దౌర్భాగ్యవిచ్చెదినీ 

చి గూపాపరదేవతా భగవతీ (బ్ర రాజరాజేశ్వరీ, 

అందా నూపురరత్న కంకణధరా కేయూర హారావళీ 

జాజీచంపక వై జయంఆలహరీ దై తేయ వై రాజితా 
వీశాగానవినో దమండితకరా వీరాసన స్టాయినీ ॥చి దూపా॥ 

అంబా మోహన దేవతా (తిభువనస్యానంద సంధాయినీ 

వేణీపల్లవపాణి వేణుమురళీగాన (ప్రియా లోల 

శర్వాణీ హ్యుడురాజవీంబవదనా ధూ(మాక సంహారిణీ॥చిి దూపా॥ 

అంబా రౌద్యపి భృదదంతిగమనాజ్వాలాముఖీ వైష్ట ఏ 
(బహ్మాణీ (తిపురాంతకృత్సురనుతా దెదీవ్యమానోజ్ఞ్వలా 

చాముండార్చిత కెశవీరజననీ దాక్షాయణీ నల్లరీ ॥చిదూసా॥ 

అందా శంకర భదరాజగమనా ఆర్యా ఉమాపార్వతీ 

కాళ్లీహెమవశీశ్వరీ _తినయనా కాత్యాయనీ భై రవీ 
సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామాజ్యలక్ష్మీకరీ "దూ 

అందా శ్యామలభాగమాది ఏనుతా విద్యాస్వనాద్ని కియా 

గాయ తీ ప్రణవాక్ష రామృత గతా నాదానునంధాయినీ = 

ఓంకారీవిజయార్క పాళనృపళతే వోక్సిద్ధిదార్థ పదా  ॥చ్నిదూ॥ 

అంబా సూ తధనుళ్శరాంకుశధరా సా ర్దెందు వింబాధరా 



సలి 

వారాహీమధుకె టభ [పహరణీ వాణీ రమా సేవితా 

మాలాశ్యామల రూపిణి సుహరిణీ మాహేళ్వరీచాంబికా ॥చి|దూ॥ 
యా విద్యా శివకెళవాది జననీ యా వె జగన్మోహినీ 
యా [బహ్మాది పిపీలికాంత జగదానంద క 'సంధాయినీ 

యా పంచ |ప్రణవద్విరేఫ దళినీ యా చిత్మళామాలినీ 
సా పాయా త్సరదేవతా భగవతీ (శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ ॥ 
అంబావాలితభ క్ర రాజవదనా మంబాష్టకం యఃపరెత్ 

అంబాలోక కటాకీవీక్షణవశాదె $శ్యర్యమవ్యాహతం 

అంబా పావనమం(త రాజపఠనాద్దయి తయ మోక్ష[ పదా 

చిదూసా పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేః శరీ ॥ 

మం(|తమాతృకా పుషమాలా 
కల్లోలో ల్లసితామృ తాబ్టిలహరీ మధ్యే  విరాజన్మణిద్వీ పే 

కల్పక వాటికాసరివృ తే కాదంబవాట్యుజ్ఞ్యలే. రత్న స్తంభసహ స 

నిర్మిత సభామధ్యే విమానో త్రమే చింతారత్న వినిర్మితం జనని 
తే సింహాసనం భావయే. ౧ ఏణాంకినల భానుమండల లసచ్చీ) 
చక్రమధ్య స్థితాం బాలార్కద్యుతిభాసురాం కరతలై ౩ పాశాంకు 
శౌబి భతీం. చాషం బాణమపి (పసన్న వదనాం కౌసుంభ వస్తా 

న్వితాం. తాం త్వాం చం ద కలా వతంస మకుటాం చారుస్మితాం 

భావయే. ౨. ఈశానాది పదం శివైక ఫలకం రత్నాసనం శ్రే 
శుభం. పాద్యం కుంకుమచందనాది | భరితై రర్ల రం స రత్నాక్షీతైః 

శుదైరాచమసియకం తవజలె లై ర్భక్యా మ "కల్పితం కారుణ్యా 

మృతవారిే తదఖిలం సంళుష్టయకల్ప్యకామ్, శి, లతే, యోగి 

జనస్య రక్షీత జగజ్జాలే విశాలేక్షణే (పాలెయాంబుపటీర కుంకుమ 



$8 

లసత్కర్పూరమి శోదకై ః గ ఇర్రె రపినారికేళ సలిలై; కుద్దోద 
"రె కర్మం తత ల ఇవి ధియామయైకదఖిలం సంకుష్టటే 
కల్ప్యతామ్, ల్, (హీంకారాంకిత మం త్రలక్షిత తనో హీమాచ 
లాత్సంచిత్రై రత్ర్నెరుజ్వల ము త్తరీయసహితం కొొనుంభ వర్ణాం 
శుకం. ముకాసంతతి యజ్ఞసూ(తమమలం సౌవర ర్ల తంకూద్భవం 
దత్తం దేవి ( ధియా మయెక దఖిలం సంతుష్టయ కల్స్యతామ్. ౫ హం 
నైరవ్యతిలోభనీయగమనే హోరావళీ ముజ్జ్యలాం, హిందోళద్యుతి 
హీర పూరిత తరే హీమాంగదేకంకదే మంజీరౌ ముణికండలే 
మకుటమహ్యర్థేందు చూడామణిం నాసామౌ కిక మంగుకీయకటకౌ 
కాంచీమపి స్వీకురు, ఆ, సర్వాంగే ఘనసార రుంకుమఘన (శ) 

గంధ పంకా౦కితం. కస్తూరితిలకం చ ఫాలఫలకే గోరోచనా న 

కం గండాద్దర్శన మండలే నయనయోర్షివ్యాంజనం తేఒం చితం. 

కంఠాబైమృ గనాభిపంకమమలం త్వక్సీ)తయే కల్ప్యతామ్. ౭. క్లో 
రోత్సల మల్లికామరు వక్త స్పొవర్లపంకేరు పె హౌర్డాతీ చంపకమాలతీ 

వకుళ కె కె ర్మందార కృఫదాదీలీః కేతకా కరవీర కైర్చహు విదైః 
క్లుప్తాస్రజోః మాలికా స్పంకల్చేన సమర్పయామి వరదే సంతు 
ష్షయే గృహ్యాతామి, రా. హంతారం మదనస్య నందయసి మైరం 

గై రనంగోజ్జ్వలై ్ యెర్భృంగావళి నీలకుం తల భరె రైర్భధ్నాసి 
తస్యాశయం. _ తశానీమాని తవాంబ కోమల తరాణ్యా మోదలీలా 
గృహాణా మోదాయ దశాంగగుగ్గులు ఘృైర్దూ పె పెరహం ధూప 

యే. లక్ష్మీ ముజ్జ్వ్యలయామి రత్ననివహోద్యాసొంతశే మందిరే 
మాలా రూపనిళందితై ర్మణీమయ స్త సంఖేషు సంభావితై; చితె కైరా 

టక ప్యుతికా కరధ్భ తైర్గవై ర్చ్రృతె ర్చి క్రెర్తివై వై ్యర్టీవగజై రియా గిరి 
సుతే సంతుష్టయే కల్ప్యతామ్. ధరః “ హైంకారేళ్వరి క ప్రహాటక 



గడీ 

కృతై ఃస్టాలిసహ పై ర్చ పతం దివ్యాన్నం ఘృత సూపళాక భరి 

తం చిత్రాన్న భేదం తథా. దుగ్గాన్నం మధుళర్శ్స_రా దధియుతం 

మాణిక్య సా శేస్థితం మాషాపూప సహస మంది సఫలంనై వేద్య 

మావెదయే. ౧౧. సచ్చామైర్యర శేతకీ దళరుచా తాంబూలవల్లీ 
దశైః పూగై ర్ఫూరి గుజైస్సుగంధి మధురై 8 కర్పూరఖండో 
జ్వలెః ముకాచూర్ల విరాజితై రృహు విధి ర్యకాంబుజా మోది 

తైః పూర్ణారత్నక ళొచికౌ తవముదే న్యసా పురస్తాదుమే ౧౫౨, 

క న్యాభిః కమనీయ కాంతిభి రలం కారానులారా ర్డికౌ పాకే 

మౌక్తిక చ్మితపం క్రివిలసత్క ర్ఫూర దీ పాళిభిః త త్తతాళ మృదంగ 

గీతసహితం నృత్య త్సదాంభోరుహం మంతా రాధన పూర్వకం 

సునిహితం నీరాజనం గృహంతామ్. ౧౩. లక్ష్మీర్మా కిక లక్ష 

కల్పిత సితచ్చ[త్రంతు ధత్తే రసాదిం| దాణీ చ రతిళ్చ చామరవరే 
ధల స్వయం భారతీ. వీశామేణవిలోచనా స్పుమనసాం నృత్యంతి 

సంరాగవద్భావై రాంగిక సొత్త్వికైః స్ఫుటరసం మాత స్త్వమా 

కర్ణ్యతామ్. ౧౪. హీంకార తయ సంపుటపేన మనునో పాస్యే 

(తయీమౌళిభిర్వాకై ్యర్లక్యతనో స్తవ స్తుతి విధౌ కోవాక్షమేతాంబికే 
సల్లావాః స్తుతయః (పదిక్షీణశత౦ సంచార ఏవాస్తు తే సంవేళో 

మనన స్పహవ్మ్నస మఖిలం త్వ్మత్రీతయ కల్చ్యతామ్, ౧౫. (శ్రమం 

(తాకీర మాలయా గిరిసుతాం యః పూజయెచ్చేతసా సంధ్యా 

స్నుపతి వాసరం సునియత స్త స్యామలస్యాచిరాత్ చితాం భోరుహ 
మంటే గిరిసుతా నృ త్తం విధ శ్తే రసాద్వాణీ వక్ర్రసరో రుహే 

జలధిజా గేహే జగన్మంగళా ౧౬ ఇతి గిరీవర పుత్రీ పొద 

రాజీవ భూషా భువన మమల యంతీ సూక్తి సౌరభ్యస్తారై క శ్రీవ 



ర్ట్గ్ట్ 

పద మకరందస్యందిని మన్ని బద్దా మదయతు కవి భృంగాన్ 

మాతృకాపుష మాలా. ౧౭. 

ఇతి (శ్రీమద్భగవత్సాదాచార్య విరచితా మం్మ త్రమాలికా 

పుష్ప మాలాత్మక నిత్యమానస పూజాస్తుతిః సంపూర్ణా, 

శ 

క nO 

(a 

మూ 

అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్న మే 

ఓం ఐం (హం (శ్రీం (శ్రీచక్రరాజ నిలయాయై నమః 

ఓం ఐం వాం ్రీం శ్రీమా|తే నమః 

_ ఓం వం (హం (శ్రీం త్రైలోక్యమోహన చ|క్రస్వామినై నమః 

. ఓం ఐం (హీం (శ్రీం సర్యాశా పరిపూరక చ కస్యామినై 5 

నమః 

. ఓం ఐం (హీం శ్రీం సర్వసంక్షోభణ చక్రస్వామినై నమః 

. ఓం ఐం (హ్రీం శ్రీం సర్వసౌభాగ్యదాయక చ(క్రస్వామినై $ 
నమః 

గృ ఓం ఐం (హం (శ్రీం సర్వార్ధనాధక చ్మకస్వామిన్న్యై నమః 

6, ఓం ఐం హం (శ్రీం సర్వరజెకర చక్రస్వామినై $ నమః 

1 

8 

9 

ఓం ఐం (హం (శ్రీం సర్వరో గహర చ|కస్యామిన్ర నమః 

. ఓం భం (హైం (శ్రీం సర్వసిద్ధి పద చ| కస్వామినై 5 నమః 

. ఓం ఐం హం (శ్రీం సర్వానందమయ ద|క్రస్వామినై్య నమః 

Se సల స ES తళ స 



ర్6 

శ్రీ భవానీ స్రో తమ్ 

షడాభార సంకరుహాంత ర్వీరాజ త్సుషున్నూంతరాశేషు 
- తెజోల్లసంతీం ॥ పిబంతీం సుధామండలీం (దావ యంతీం 

సుధామూర్తి మీడే ర్మహానంద రూపామ్ ॥ 

జ్వలత్కోటటి బాలార. భాసారుణాంగీం సులావణ్యశ్ళంగార 

శోభాభిరామామ్॥ మహాపద్మకింజల్క మధ్య విరాజ త్ర 

కోణోల్లసంతీం భజే శ్రీ భవానీం॥ 

ర wr తి అల్ల ట్ త్కిం౦కిణ నూపురోద్భాసి రత్న పభాలీఢ లాక్షొర్ల) 

పాదారవిందం అజేశాచ్యు తాద్యైఃసురైః సేవ్యమానం 

మహాదేవి మన్ఫూర్ణీ తే భావయామి॥ 

శిళోణాంబరాబద్ద నీవీ విరాజన్మహా రత్న కాంచీ కలాపం 
నితంబం స్ఫురద్దక్షీణా వర్త నాభిం చ తీశోవళీ రంభ శే 

రోమరాబిం భజే. హం॥ 

లస ద్వ త్త ముత్తుంగ మాణిక్య పంభోపమ (శ్రీ స్తన 
ద్వంద్వ మంబాంబుజాక్షీం భజెదుగ్గ పూర్ణాభి రామం త్వదీ 
యం మహాహార దీప్తం సదావిస్మితాస్యం. . 
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శిరీష ప్రసూనోర్లి సద్బాహు దండ ర్థ ధద్బాణ కోదండ 

పాశాం కుశౌళ్చ చాంచల్య లసత్కికింణో దామ కేయూర 

భూషోజ్ఞ్యల త్సూర్లచం[ద (వభం తే ఛభజేఒహం॥ 

చలత్కు_ంతలాంతర్భమద్భ ఎంగ బృందావన స్నిగ్ధ ధమ్మిలి. 

(భూ భుజ్యలంతే స్ఫురన్మొళిమాణిక్య బిద్ధందు రేఖానిలా 

సోల్ల సద్దివ్య మూర్జాన మీడే॥ 

ఇతి (శ్రీ భవానీ స్వరూపం తవై నం (ప్రపంచాత్సరం చాతి 
సూక్ష్మం (పసన్నం స్ఫురత్వంబి డీం భళ్చమె హృత్స రః 

జో సదా వాజ్మయం సర్వతెజో మయత్వం. 

గణేళాని మాద్యాః౬భిలై ఃశ క్రబ్బృందై రృజంతీం మహచ్చ క్ర 

రాజోల్లసంతీం పరం రాజరాజేశ్వరీం తై 9ప్పరీంళశ్న శివాం 

క్రో పరిస్థాం శివాంగాం భజేఒహం॥ 

. శివ స్త్వం గురు స్త్వం చ శ కిస్తః మేవ. త్వమేవాసీ మాతా 

పితా చ త్వ మేవ, త్వమేవాసి విద్యా త్వమేవాసి బంధుర్గతి 
ర్మ మత్వివి సర్వం త్వమవ॥ 

శృతీనామ గమ్యే సదారాగమగ్నే మహిమ్నో న జానంతి 

పారం తవా(తా స్తుతిం కర్రు మిచ్చామి శ్రే త్యం భవాని 

క్షమ్మస్యైవ మందః (ప్రముగ్దాఒఖిలాహం॥ 

శరణ్యే వరేణ్యే సుకారుణ్య మూర్షః హిరణ్యోద యాస్ట్య 

రగజ్యై సుపుజ్యే భవారణ్య ఖీలేళ్చ మాం పాహి భృదే 
నమస్తే నమస్తే నమస్తే భవాని॥ 



నవరత్న మాలికా స్తోతమ్ 

A హాోరనూపుర కిరీట కుండల విభూషితా వయవ 

శోభినీం కారణేశ వరమౌళికోటి వరికల్బ్యమాన పదసీఠికాం | కాల 
కౌల ఫణిపాశ బాణ ధనురంకుశా మరుణ మెఖలాం ఫాల భూ 

తిలక లోచనాం మనసి భావయామి పరదేవతాం, 1 

శ్లో; గంధసార ఘనసార చారు నవ నాగవల్లి రసవాసినిం 

సాంధ్యరాగ మధురాఒధరాఒఒభరణ సుందరానత ఇచిస్మితాం | 

మంధరాఒయత విలోచనా మమలబాల చం దకృత శేఖరీ మిం 

దిరా రమణ సోదరీం మనసి భావయామి పరదేవళామ్॥ ల్లీ 

ల్లో! స్మేర చారుముఖ మండలాం విమలగం౦ండలం౦ంబీమణి 

కుండలాం హాందామ పరిళోభమాన కుచభార భీరుతనుమధ్యమాం। 

వీరగర్యహర నూప్పరాం వినిధకారణేశ వరపీఠికొం మార వెరి 

సహచారిణీం మనసి భావయామీ పరదేవతాం॥ 3 

శ్లో॥ భూరిభార ధరకుండలీం|ద మణీబద్ధ భూవలయ పీఠ 
కాం వారీరా! మణిమేఖలావలయ వప్నామండల శరీరిణీం 1 వారి 

సారవహ కుండలాం గగన శేఖరీం చ సరమాత్మికౌం చారుచం ద 

రవిలోచనాం మనసి భావయామి పర దేవతాం॥ శీ 

క్లో॥ కుండల ,త్రివిధకోణ మండల విహార షడ్డళ సము 
న్లిస త్పుండరీక ముఖ భేదినీం తరుణచండభాను తడీదుజ్వలాం | 

మండలేందు సరివాహితాఒమృత తరంగిణీ మరుణరూపిణీం మం 

డలాంత మణిదీపికాం మనసి భావయామి సరదేవతాం॥ గ్ర 
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లో వారణా౬౬నన మయూరవాహముఖ దాహదారణ పయో 

ధరాం, చారణా౬ఒది సురసుందరీ చికుర శేఖరీకృత పదాంబుజాం। 

కారణాధిపతి పంచక [పకృతి కారణ (సథమ మాతృకాం వార 

శాంత సుఖపారణాం మనసి భావయామి పరదేవతాం॥ గ్ర 

లో! పద్మ కాంతిపదనాణిపల్లవ పయోధరాఒ౬నన సరో 

రుహాం పద్మరాగ మణీమేఖలా వలయనీ విశోఖిత నితంబినీం । 

పద్మసంభవ సదా శివాంతమయ పంచరత్న పదపీఠికాం పద్మినీం 

(ప్రణవ రూపిణీం మనసి భావయామి పరదేవతాం॥ 7 

శ్లో ఆగమ _పణవపీఠికా మమల వర్ష మంగళ శరీరిణీ 

మాగ మాఒవయవ ళోభినీ మఖిలవేద సారకృత శేఖరీం | మూల 

మంత ముఖమండలాం ముదితనాద బిందు నవయౌవనాం మాతృ 

కౌం తిపురసుందరీం మనలి భావయామి సరదేవతాం॥ 8 

లో కాలికా తిమిర కుంతలాంత ఘన భృంగ మంగళ 

విరాజినీం చూళికా శిఖర మాలికా వలయ మల్లికా సురభి సౌరభాం। 

కాళికా మధుర గండమండల మనోహరాఒఒనన సరోరుహోం 

కాళికా మఖిల నాయికాం మనసి భావయామి పరదేవతాం॥ 

లో నిత్య మేవ నియమేన జల్పతాం భుక్తి ముక్తి ఫలదా 

మభీష్టదాం | శంకరేణ రచితాం సదా జపేత్ నామరత్న నవరత్న 

మాలికామ్ ॥ 

ఇల్ల కాం ద సంపూర్ణం 



బ్ర శివస్తో తమి 

ఓం నమో భగవతే సదా శివాయ సకలత త్త్య విదూరాయ 

సకల ల్ కక కర్త) సకల లోవైర హ ర్తి సకల లోకె క 

సంహారే] సకల లోకైక గురవే సకల లోకెక సాకీణే సకల 

నిగమగుహ్యాయ సకల లోకైక వర్మపదాయ సకల దురితా ర్తిభంజ 

నాయ సకల జగదభయంకరాయ శళాజ్క శేఖరాయ శాశ్వత నిజా 

వాసాయ నరావాసాయ నిరాభానాయ నిరామయాయ నిరాంతకౌయ 

నిష్కళంకాయనిష్న్రజ్బాయ నిర్వ్వస్ద్వ్యాయ నిస్సంగాయ నిర్మమాయ 

నిర్మలాయ నిర్గుణాయ నిరాధారాయ నిరుపమ విభవాయ నిత్యశుద్ద 

బుద్ద పరిపూర్ణ సచ్చి దానన్దాద్వెత పరమ |పకౌశాయ సరమశా న్హ 

(సకాశాయ శేజోరూసపాయ కేజోమయాయ శేజోఒధిసతయే జయ 

జయ రుద మహారుద మహారొ ద వీరభ| దావతార మహా 

భైరవ కాలభైరవ కల్సా న్లభె రన కపాలమాలాధర ఖట్వాంగ 

ఖడ్గచర్మ పరశు సాళాంకుశ డమరుక మృగళూలచాప బాణగదా 

శక్తి భిల్ల వాల తోమర ముసల ముసుండీ ముద్గర | ప్రాసపరిఘ 
పట్టిస శతఘ్నీ చ్మక్రాద్యాయుధ భీషణకర సహ్నసదంష్టా కరాళ 
వదన వికటాట్టహాస ఏస్ఫాటిత (దిహ్మాణిమణ్జల నాగే స్త్రకుణల 

నాగేన్ద్రహార నాగేన్గ)ీవలయ నాగేన్ద చర్మధరమృడ మృత్యుం 

జయ (త్యమృక (తిపురాంతక విరూపాఠత్ష విశ్వేశ్వర వృషభ 

వాహన విషవిభూషణ విశ్వరూప విశ్వతోముఖ సర్వతోముఖ 
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మాం రక్షరక్ష జ్వల జ్వల (ప్రజ్వల [పజ్వల మహామృత్యు మప 

మృత్యుభయం నాశయ నాశయ రోగభయ ముత్సాదయోత్సాదయ 
వీషసర్ప్బభయం శమయ శమయ చోరాన్మారయ మారయ మమ 
శ_తూనుచ్చాటయోచ్చాటయ శూలేన విదారయ విదారయ కుఠా 
రణ భిస్టిభిన్టి ఖడ్డేన ఛిన్టి ఛిన్టి ఖట్వాంగేన వ్యపోధయ వ్యపోధయ 
మమ పాపం ళోధయ ళోధయ ముసలేన నిష్పేషయ నిప్పేషయ 
బాణై స్సృంతాడయ సంతాడయ యక్ష రక్షొంసిఖీషయభీషయ భూతాని 
వి దావయవి _దావయకూశ్మాండభూత భేతాళ మారీగణ| బిహ్మరాక్షస 

గణాన్ సంతాసయ సం తాసయ మమాభయం కురుకురు విత 

స్తం మామాళ్వాస యాశ్వాసయ దుఃభాతురం మామానన్షయాన్షయ 
శుత్తృవార్తం మామాప్యాయ యాస్యాయయ, అమృత కటాక్ష 

ఏీక్షణేన మామాలోక యాలోకయ మాం-సంజీవయ సంజీవయ 
నరక భయాన్మాముద్ధరొ ద్దర శివకనః న మామాచ్చాదయాచ్చాదయ 

మృత్యుంజయ త్యమృక సదాశివ పరమశివ నమస్తే నమస్తే 
నమసే నమః 

మదాస్ = శివానంద ఛారిటబుల్ (ట్రప్ (పెశిడెంట్ 

UYU ఓీంనారాయణ్ మహరాజ్ వారి 
సౌ జ్ర న్య ౦ తో. 

SOSH HSE SEE 
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వ్యపరాధ స్తోత రత్నమ్ 

శ్లో; న మంతం నో యంత్రం తదపి చన జానే స్తుతి మహో 
న చాహ్వానం ధ్యానం తదపి చ న జానే స్తుత కథాః 

న జానే ముదాస్తే తదపి చ న జానే విలపనం 

పరం జానే మాత స్ప్యదనుసరణం కష్టహరణమ్, 1 

విధే రజ్ఞానేన (దపిణ విరహేశా లసతయా 

విధేయా శ క్యత్వా తవచరణ యోర్యాచ్యుకి రభూతి 
త దెతత్సంతవ్యం జనని సకలోద్దారిణి శివే 

కుప్పు తో జాయేత క్యచిదపి కుమాతా న భవతి. 2 

జగన్మాతర్మా స్తవ చరణసేవా న రచితా 

నవాద.తరి కస 1 (దవిణ మపి భూయ స్తవ మయా 

తథాపి త్వం స్నేహం మయి నిరుపషమం య(త్పకురుషే 
కుప్పుతో జాయేత క్యచదపి కుమాతా న భవతి. 8 
పృథివ్యాం పుత్రా సే జనని బహవస్సంతి సరళాః 
పరం తేషాం మధ్యే విరళశతరళోఒహం తవ సుతః 
మదీయోఒయం త్యాగస్పముచిత మిదం నో తవశివే 
కుప్పు తోజాయెత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి. 4 
పరిత్యకా దేవా వివిధసర సెవాకులతయా 
మయా పంచాశీతే రధిక మపసీతేతు వయసి 

ఇదానీం నోమాత స్తవయది కృపా నాపి భవితా 

నిరాలంబో లంబోదర జనని కం యామి శరణమ్. శ 
శ్వపాకో జల్ఫాకో భవతి మధుపాకో మగిరా 

నిరాతంకో రంకో విహరతి చిరం కోటికనై 8 
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ల్లో తవాపళ్ణ కర్ణే విశతి మనువర్లే ఫలమిదం 

జనః కో జానీతే జనని జపనీయం జవవిధె. 6 

చితా భస్మాలేపో గరళమశనం దికృటధరో 
జఠాధారీ కంఠే భుజగపతిహారీ పశుపతిః 

కపాలీ భూలెళో భజతి జగదీశై క పదవీం 

భవాని త్వత్పాణీ | గహణపరివాటీఫలమిదమ్, 1 

న మోకస్యాకాంకొ భవ విభవవాంఛాపి చన మే 
న విజ్హానా పెకి శశిముఖి నుఖేచ్చాపి న పునః 

అతస్వాం యాచెఒహం జనని జననం యాతు మమవై 

మృడాని రుదాణీ శివశివ భవానీతి జపతః. 8 

నారాధితాసి విధినా వివిధోపచారై 

కింరూశ్త చింతన చయెర్నకృతం వచోభిః 
శ్యామే త్వమెన యది కించన మయ్యనాథే 
ధల్సే కృపా ముచిత మంబ సరం తధథి వ. § 

ఆపత్పుమగ్న స్మరణం త్వదీయం 

కరోమి దుర్గే కరుణార్లవే శివే 
నై తచ్చఠత్వం మమ భావ యేథాః 

తుధాతృషార్లా జననీం స్మరంతి. 10 

జగదంది విచిత్రమ్మత కిం 

పరిపూర్ణాకరుణా సి చేన్మయి 

అపరాధ పరంపరావృతం 

నహి మాతా సముపేక్షతే సుతమ్, 

ఇతి (శ్రీమచ్చంకరాచార్య విరచితం దేవ్యపరాధ స్తోత్రరత్నం 

సంపూర్ణం, 



ఆదిశంకరాచార్య (సణీతమయిన 

వుం తమాతృకా పుష్ప మాలకు 

భావార్గము: 

ks ఉప్పొంగుతూన్న అమృతసము ద మధ్య, పదేశంలో 

కేజరిల్లే మణివ్వీపంలో, కల్పతరువనంల్లో, కదంటో ద్యానంలో 

సహ్మస స్తంభాలతో నిర్మించబడ్డ సభా మధ్యభాగంలో విరాజిల్లే 
భవనోపరిభాగంలో చింతామణి రత్నాలతో నిర్మి౦చిబిడ్డ సింహాస 

నాన్ని, త్రీ [నీకు సమర్పిస్తున్నాను. 

2 చం ధాగ్ని సూర్యమండలాలతో భాసీల్లే శ) చక్ర 

మధ్యంలో వసిస్తూ, బాలభాస్కర (ప్రభలతో (ప్రకాశిస్తూ, ఓ 
చేతిలో పాశమూ, మరోచేతిలో అంకుశమూ, యింకోచేతిలో 

బాణమూ, ఓ చెత ధనుస్ఫూ ధరించి, మందస్మిత సుందర వద 

నారవిందంతో, ఎర్రని పట్టు బట్టను ధరించి, శశిరేఖా మకుటంతో, 

(పస్కనవదసం కల ఖీ త్రల్లీ ! నిన్ను మనసా ధ్యానిస్తున్నాను, 

8. (దిహ్మ, విష్ణు, ఈశ, ర్యుదులు మంచం కోళ్ళుగాను, 
సదాశివుడు ఫలకంగాను, అమరియున్న రత్నా సనాన్ని సిక సము 

ర్పిస్తున్నాను. దయా సము దురాలా ; కుంకుమ చందనాలకో 

& భ bo a నిండిన పాద్యాన్నీ, రత్నాళతలతో కూడన అర్హ్యాన్నీ, సిర్మల 

జలాలనూ, ఆచమనార్థం భక్రితో సీళ్స సమర్పిస్తున్నాను, 

4. సదా సర్వదా యోగీశ్వరులచే దర్శింపబడుతూ సువిశాల 
నేత్రాలతో జగజ్జాలాన్ని సంరక్షించే తల్లీ కర్పూర ఖ౦డాలతో, 
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నారికెళ్ల తీర్ధంతో పవితజలాలతో వేదమంత్రాలతో సీక్రు స్నాన 

సలిలాలను సమర్పిస్తున్నాను. ఆనందంగా స్వీకరించు. 

ఫ్, (హీంకార మం తాన్ని ఉపాసీంచే వారికి దర్శనమిచ్చే 

తల్లీ | బంగారప్ప జరీకో తయారు చేసిన వ్మారని రంగు గలిగి, 

తేశోమయమై నవరత్నాలు పొదగబడిన పమిటకొంగు గల 

వస్తాిన్ని సీకు సమర్పిస్తున్నాను. బంగారు తీగకు గుచ్చబడిన 

ముత్యాలహారంకో స్వచ్చమయిన యజ్ఞ సూత్రాన్ని భక్తితో నీకు 
సమర్చిసూన్నాను తల్లి _గహించు. 

9. రాజహంస గమనాన్ని పరిహసించే గమనం కల జననీ! 

(ప్రకాశించే హారాలూ. నవరత్నఖచితమై సువర్గ నిర్మితాలైన 

అంగద కంకణాలూ మంజీర, మణికుండల కిరీట, చం దరేఖా 

యుత చూడామణీ, నాసామౌ క్రికమూ రతఠ్నాంగుశీయకాలూ, 

బంగారు వ డ్దాణ మూ నీకు సమర్సించబడుచున్న వి. మాతా |! 

స్వీకరించు. 

7. కుంకుమపూపుకో కూడిన (శ్రీ గంధాన్ని వ్ర సర్వాంగా 

లలోను సమర్పిస్తున్నాను, ఫాలదేశంలో కస్తూరీ తిలకాన్నీ , అద్దాల 

వంటి కపోలదేశంలో చి తలేఖనాన్నీ నయనాలకు సుందరంగా 

కాటుకరేఖలనూ, గళసీమలో కస్తూరీ సమ్మి(శిత గంధాన్నీ నీకు 
సమర్చిస్తున్నాను. తి (గహించు. 

$. వరదాయినీ ! వికసించిన కలువ, మల్లె మరువం, 
సువర్ణ కమలం, జాబి, చంపక మాలతి, బొగడ, కుందమందార, 

మొగలి, కరవీరాధి వివిధ సుగంధ పుష్పమాలలను ఏకు సమర్చి 
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స్తున్నాను. స్వీకరించు తల్లీ, 

9. తల్లీ : తన కంటి మంటకు మన్య్మథుణ్ణి పునర్టీవితుని 
చేసినట్టిన్నీ తుమ్మెద రెక్కలవలె నిగనిగలాడుతూ, శృంగారంతో 
సమస్త సుగంధాలకు ఆలవాలమై పట్టుకుచ్చువలె అత్యంత మృదు 

వుగా ఉన్న నీ శిరోజాలకు - పరిమళో పేతమయిన దశాంగ గుగ్గ 
లంతో, గోఘృతంతోను ధూవాన్ని సమర్పిస్తున్నాను. 

10. ఓ గరిరాజనందినీ ! లక్ష్మీప్రదాలైన రత్న స్తంభా 
లతో నిర్మించబడ్డ నీ భవనంలో మాలారూసంగా ఉన్న మణి 
మయ స్తంభాలలో చిత్రంగా నిర్మించబడ్డ బంగరుబొమ్మల చేతు 

అద ఒక అర్య $$, శ్రీ లలో ఆవునేతి దీపమాలికలను సమర్పించుచున్నాను తల్ల ] సిక 

రించు. 

11. హీంకారేశ్యరీ | కరిగించీపోసిన బంగరు పళ్ళెరా 

లలో నెయ్యి, పప్పుకూరలు, దీవ్యాన్న౦, పృలీహారం, పాయ 

నాన్న, చ|కపొంగలి, దధ్యన్నాలూ మాణిక్యపా( తలలో వేలాది 

బూరెలు, గారెలు అనేక విధాలయిన ఫలాలతో కూడిన నై వే 

ద్యాన్ని సమర్పిస్తున్నాను. జననీ స్వీకరించు. 

12, స్వచృమై, (శ్రేష్టమైన మొగలియాకుల. కాంతితో 
సమాన కాంతిగల లేత తమలపాకులను, (శేష్టమెన పోకచెక్క_ల 
ల పచ్చకర్పూర మి(శతాలై న సుగంధ (దవ్యాలనూ ముత్యా 

లతో తయార న సున్నాన్నీ మంచి పరిమళంకల తొంబూలాన్నీ 

సమర్పిస్తున్నాను. రత్న కళాచికను కూడ నీ సన్నిధిలో న ఉంచు 

తున్నాను, జననీ' : 'గహించుము. 
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18. కమనీయ (పకొశంతో తేజరిల్లే కన్యలచే అలంకృత 

మజున హారతిపశ్ళెంలో ముత్యాలచే చి తంగా అలంకరించిన 

ముగ్గులమధ్య కర్పూరదీపాన్ని వెలిగించి తాళమృదంగ గీత 
నృత్యాలతో వేదమంత్రాలతో తల్లీ ! నేను నీరాజనాన్ని అర్బిస్తు 
న్నాను స్వీకరించవమ్మా ! 

14. భువనజననీ | లక్ష్మీ పదాలై న లక్షలాది ముత్యాలతో 

కల్పించిన శ్వేతచ్చ(త్రావ్ని ఇం(దాణియైన శచీదేవి, రతీదేవీ_ 

యిరువై పులా చామరాలు ధరించియుండ, సరస్వతీదేవి వీణా 

గానం చేయుచుండగా, అప్సరసలు మధుర కం౦ఠస్వరాలతో వివిధ 

నృత్యభంగిమలతో మహిష మర్షన్యాది స్ట్ దివ్యలీలా సర్వస్వాన్ని 

స్పష్టంగా (పదిర్శిస్తున్నారు. “వేద శీరాలయిన ఉపనిషతుల విచా 
రర ఆల్ యి అణానలీ 

రణద్వారా లభ్యమయే జననీ ! అంబా ! నిన్నెవరు స్తుతించగల 

రమ్మా ! నా సలాహాలే నీ సో|తాలుగా, నా సంచార సర్వస్వం 
se) రి 

ఏక్రు అసంఖ్యాక | పదకీణలుగ మదీయా( గణిత సంకల్పాలే క్స్ 

ధ్యావముగా స్వీకరించు తల్లీ ! 

15. (పతినిత్యం సాయంసమయంలో నిర్మలమై సుస్థిర 
మైన చిత్తంతో గిరిరాజనందినియగు జగదంబను హృదయంలో 

నిలుపుకొని (శ్రీమం| తాక్షర మాల చేత మానసికంగా పూజించేవారి 

హృదయారవిందాలలో పరదేవత నృత్యం చస్తుంది, వాని 

వాక్కులో సరస్వతియు, గృహపీమలో జగన్మంగళ అయిన 
(శీ మహాలక్ష్మీయు తాండవం చేస్తారు. ఈ మంత మాతృకా 

పుష్బమాలను జగజ్జనని పాదారవిందానికి అందెగాను, జ్జాన 



68 

సుగంధంచే విశ్వాన్నంతటినీ స్వచ్చంగా, పవి(తంగా ఉంచేటట్లు 

గాను, పరమశివదేవుని చరణ కమలాలందు అచంచల భక్తిని 

ప్రసాదించేదిగాను 'జ్ఞానులయిన కఏీశ్ష్యరు లందరికీ ఆనందాన్ని 

(పసాడించునదిగాను అగునుగాక ! 

శ్రీ విద్యాగద్యకు తాత్పర్యము, 

కనక గిరియందలి ఎత్తగు (పదేశమందుండు జగన్మాతా ! 

అమృతోపమ సాగరముతో నలరారుచున్న రత్న ద్వీప నివాసిసీ! 
పంచలోహములు రత్నములచే నిర్మించ బడినటువంటి ఇరువది 

ఐదు (ప్రాకారములందు ఆరు నానాఫలవృక ఉద్యానములు గల 

దానా వేలకొలది నవరత్న ఖచిత మంటపాదులతో నలరారుదానా ; 

అమృత మయమగు మూడు కూపములతో నలరారుదానా ! బాల 
తపస్వినీ చందవదనా ! మహాపద్మమయమై చింతామణులతో 

నిర్మింపబడిన రాజభవనమందు శోభిల్లుమాతా | (బ్రప్పరనివాసినీ | 

భూమియందలి బంగారుకింతిచే [పకాశించు కౌంచీపుర నివాసినీ | 
ఆయా ఈ చాతుర్వర్లముల వారిచే కర్మవిధిని నుతింపబడుదానా । 

విధి ననుసరించి చేయు" యజ్ఞ ములద్వారా పవిత్రత నందినదానా ! 

మహిమాన్విత రూపిణీ: హయ గ్రీవరూవమున (శ్రీ విష్ణుమూ ర్షిచే 
అగ స్త్యమునికి ఉపదేశింపబడి నలలితాచరితారూపమున నంతుష్టాంత 

రంగవై ళోభిల్లుమాతా ! కదలాడుచు (ప్రవహించు కంపానదీతీర 
మందు ఒక మామిడిచెట్టు మూల (ప్రదేశమం దుపవిష్టవె తసమొన 

రింఛిన కామాకీరూపిణీ ః ఎకొ[మనాథుని మనోనాయికగా శోభిల్లు 
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దానా! నిర్గుణత్వముతో నిశ్చలముగ దుర్వాస సమహర్షిచె ఆరాధింప 

బడిన మాతా ! అభీష్ట సిద్ది నొసగు శ్రీచక్ర మేరుప్పర నీహా రః 

గౌడసాదాది ఆచార్యపర్యులచే హోషంవబడీన అదె త సిద్ధాంత 

రూపిణీ ! ద్వ్వతే సిద్దాంత సింహరూపీ | (శ్రీ కంకర భగవత్సాదు 

లచే (ప్రతిష్టింపబడిన కాంచీపుర ్రీచ్యక్రవాసినీ నీకు నమస్క 
రించుచున్నాను. నన్ను ర తపము 

పృథ్వీబీజనివాసినీ మాతా ! భూమిరూపిణీ ! మూడు 
పురములందు వసించు (శ్రీచ కరూపిణీ యోగినీరూపిణీ : అణి 
మాది పది సిద్దులను |బాహ్మీమున్నగు ఎనిమిది శక్తులను, సర్వ 
సంక్షోభిణి మున్నగు పదిముదలు మొధలుగా గల అణిమాసిద్ధి 
సంక్షోభిణీ మ్ముదలతో విరాజిల్లుమాతా ! ముల్లోకములను మోహిం 
పజీయు' (శ్రీచ్మ క్రవాసీనీ ! జ్మాగదవస్టక సాక్షీభూతురాలవగు 
మాతా : నీకు నమస్కారించుచున్నాను. నన్ను రకిరిపుముః 

తా మాతా : అష్టదళపద్మమందలి | త్రిపుర 

సుందరీ రూప (శ్రీచక్రవాసినీ | అనంగకునుమాది ఎనిమిదిమంది 

గుప్త యోగినులచే  సేవింపబడుదానా | మహిమాసిద్దితో కూడి 

సర్వులనాకర్షించు సర్వాకర్షి ణీ ముదతోళోభిల్లు మాతా ! సర్వ 
oa cy య 

సంక్షోభణ (అందరి మనములను కల్లోలపరచు) (శ్రీచక్రవాసినీ ! 
సుషు సీకి సాక్తీభూతురాలా ! మాతా | నీకు నమస్కరిస్తున్నాను, 

నన్ను రక్షించు. 

కామకళాబీజ రూపిణీమాతా! పదునాలుగు భువనములందలి 

మూడు పృరములందు నివసించు (శ్రీచ కరూపిణే : సంప్రదాయ 
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యోగినీ రూపిణీ ! సర్వసంక్షోభిణి మున్నగు పదునాలుగు దేవత 
లచే పరి వేష్టింపబడిన ఈశిత్వ సిద్ధరూపిణీ ! సర్వులను వశము 
చేసుకొను శ క్రిగల సర్వవళంకరీ ముదతో విరాజిల్లుమాతా! సర్వ 
సౌభాగ్యములను (ప్రసాదించు చకవాసినీ ! మంగళ|పదాయినీ | 

(దిహ్మజ్ఞాన చై తన్యమూ రీ : నీకు నమస్కరించుచున్నాను. 

నన్ను రకీంపుము. 

విసు బీజరూపిణీ మాతా ! బహిఃద్వారవాసినీ ; (తీపురా 

చ| కనిలయా! కలో త్రీర్ణయో గమాతా ! సర్వసద్దులనిచ్చు సర్వసిద్ధి 

(పడాది పదిమంది దేవతలతో కూడినదానా, వశిత్వసిద్ధిరూపిణీ 

అందరినీ పిచ్చివాండ్లన్లు చేయు. సర్యోన్మాదినీ నిత్యదేవతా | 

భక్తు లక భీష్టముల నిచ్చు సర్వార్థ సాధకమగు (శ్రీచక్రవాసినీ . 

గురూపదేశము ద్వారా సిద్ధించు చైతన్య రూపీ ! మాతా ! నీకు 
నమస్కరించుచున్నాను. నన్ను రషంపుము; 

అగ్ని బీజరూసధారిణీ 1! మాతా! (పకృతి స్వరూపిణీ : 

(త్రిపురమాలినీ చ క్రరూపిణి : నిగర్భయోగినీ దేవతా : సర్వజ్ఞ 
మున్నగు దళ దేవతా రాధితా కోరిన కోరికలనిచ్చు | పాకామ్య 
సిద్ధి స్వరూపిణీ! మహాంకుశ ము దాధారిణి సమ స్తభ క్రజన రక్షక 

మగు (శ్రీ చక్రవాసీసీ : (శవణేం దియరూపిణీ నీకు నమస్క 
రించుచున్నాను, నన్ను రక్షింపుము, 

కామేశ్వర బీజవాసినీ: మాతా! అష్టకోణాంతర మందున్న 
(తిపురాసిద్ధ చక్రవాసిని రహస్యయోగినీ మాళా |: వశిన్యాది ఎని 

మిది మంది దేవతలచే పరి వెష్టింపబడినదానా ! భు కినిచ్చు 
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భు _క్తీసిద్ధి స్వరూపిణి ! సర్వఖేచరీ 1 [ వాయుగామి] ము దతో 

శోభిల్లుదానా ! సమస్త రోగవినాశకారియగు (శ్రీ చ్మకవాసినీ ! 

మానసవృ త్తి చైతన్య రూపిణీ : నీకు నమస్కరించుచున్నాను. 
నన్ను రక్షింప్పము, 

సృష్టి స్థితిలయములను (త్రిశక్తి వీజరూపిణీ మాతా ! (తీపు 

రాంబా (శ్రీ చక్రవాసినీ : అతి రహస్య యోగినీ ! బాణాదులగు 

నాల్గువిధాయుధముల ధరించినదానా! మహాకామెళ్వరీ మహా త్రిపుర 

సుందరీ మున్నగు నల్లురు 'దేవతల ఇచ్చా సిద్ధిరూపిణీ ! సమస్త 

వీజములయందు వసించు మాతా ! సర్వసిద్దులనిచ్చు (శ్రీ చక్ర 
వాస్ సవికల్స సమాధి చై తన్యరూపీ 1 జగన్మాతా! నీకు 

నమస్కరించుచున్నాను. నన్ను రక్షింపుము. 

సమ స్తమయిన కోరికలను సిద్ధింపచేయు సర్వకామసిద్ధి 

రూపిణీ మాతాః సర్వ, తిఖండ ము|దిణి నానాచ| కముల కధీశ్వరి 

యగు మాతా ! తురీయ విద్యా రూపిణీ ! నిర్వకల్చ సమాధిస్థిత ! 

సహజ రూపిణి మాతా నీకు నమస్కరించుచున్నాను. నన్ను 
రక్షింపుము, 

సీ యంశచే ఆవిర్భవించి షడంగ దేవతలచే నుపాసింపబడు 

దేవీ ! కాల స్వరూపిణీ కామేశ్వర్యాది బదునైదు నిత్యాతిథులచే 
'సేవింపబడెడి మహానిత్య దేవతా ! శ్రీచ్నకబిందువాసినీ : శ్రీ 
విద్యానంద నాధాదుల ఆత్మరూపిజీ 1 తూర్చు కుడి రేఖలు గల 

(త్రికోణము నందు 'వసించు మాతా | 

[వామాచార పూజాన్వితా] (పకాళానందాది నవనాధాధిపతు 
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లచే. సేవింసబడు దానా! | తేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కల్లి 

యుగములయందు వసించు ఆయా ఈ యుగరూపిణీ ! ఉడ్లీళ, 

ష్షశౌది దేవతలచే పరి వేష్టింపబడి సేవింపబడు జగన్మాతా : 

మనులచేతను, నాగులచేతను, మానవులచేతను, దివ్యసిద్దులచేతను 
సెవింపబడు మాతా ! వంశ పారంపర్య గురుతయ మండలము 

లచే నారాధింపబడు త్రల్లీ జగ న్యా త్కా నీకు నమస్కరించు 

చున్నాను. నన్ను రకీంపుము. 

పృథివి మొదలు శివునివరకుగల ముప్పది సోపానములు 

గల సింహాసనమం దాసీనురాలవై న మాతా : పంచ బహ్మలు 

ఆధారముగాగల మంచయందు వసించెడిదానా ; నిరవధికమగు 

(బహ్మతత్వరూపీ మహాకామేశ్వరుని (నాణనాయికౌః శివపత్ని ] 

సవికల్ప సమాధియందలి ఐదు భూమికల రూపిణే సృష్టిస్థితిలయ 
కారిణి : ఇరువది ఐదు అధిష్టాన దేవతల రూపమున విరాజిల్లు 

మాహాప్రకాశ శాలినీ : షడామ్నాయ దేవతారూపిణీ మహావిమర్శ 
రూపిణీ ? (దహ్మాండమే గాతనాదములుగా గలదానా ! సృష్టి 

యందలి జీవకోటిచే గానము చేయబడుదానా ! [బహ్మాండమందలి 
కంచుకీ భూతాదులను దునుమాడు వజాయుధము వంటి మాతా : 

సా విహోరిణీ! సృష్టి యందలి సమ స్పజీవకోటి' 'కాధారభూతు 

మాతా! తల రక్షించు. మాతా .! బుద్ధిరూపిణు 

లగు టనే "సీవింపదిడుదానా: ఆవిద్యయు మల[తయను 

లతో కూడిన శరీరము నుంచి వెలువడు దుర్వాసల నాళనకారీ, 

భండా ద్యసుర సంహారిణి:స్వాంగసృష్ట సద్వాసనల చేతను కదం 

దము చేతను సేనింపబడుమాతా : భ క్తులచ. సేవింపబడి స్వేచ్చా 
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విహారిణీ, దివ్యసుందర రూపిణీ, అరువది నాల్లు ఉపచారములచే 

“సేవింపబడుదానా ! నవావరణపూజా సంతుష్టకారిణీ! చిదానందరస 

పరిపూర్ణా, అనంతానం దరూపిణీ,సామరస్య పరిపూర్ణ పర| బ్రహ్మ 
రూపిణీ, అనంత అమృతదాయినీ, సర్వమం తాధిష్టాత్రీ సమస్త 
తంగ తాధిష్టానదేఏ, సర్వయం[ తరూపిణీ, సర్వపీఠముల కధి 

నేత్రీ, సర్వయోగముల కధిపతివీ, సమస్త వా గూపిణీ, సమ స్త 
సిద్దుల కధిధాత్రీ సమస్త వీరమాతా, సమస్త జీవకోటికీ మాతృ 
దేవతా, (శ్రీచ క్రరూపిణీ ఆసనము, ఆయుధములు, పరివారము 

పరాపర రూసములచే కూడినదానా, ఉపచారముల నందుమాతా, 

పూజాతర్చణ సంతుష్టా! (శ్రీ కామకళా స్వరూపిణీ: పరాళ కీ 
కామాక్షీ దేవతా! మాతా నీకు నమస్కరించుచున్నాను. నన్ను 
రక్షింపుము. 

[ (దిహ్మాండ పురాణం * ఉ త్రరఖండం అధారంగా ] 

అగ స్త్యమహక్షి తన గురుదేవుడై న హయ।గీవ స్వామిని 
ఉద్దేశించి “స్వామీ: మీరు అత్యద్భుతమైన (శ్రీ లలితాదేవి చరి 
త్రన విశదీకరించారు. తత్సిసంగంలో (శీ) దేవికి మహర్షులూ, 

దేవతలూ జగ్యత్రయ సా(మాజ్య పట్టాభిషేకం చేశారని చెప్పారు. 
భండాసుర యుద్ధం, అందులో వాడు సంహరింవబడడం కూడ 
వర్ణించారు. సకలై శ్వర్య సంపన్నమైన (శ్రీ పురవర్ణన (శ్రీవిద్యా 
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సంచదశాక్షరీ మంత మహిమాభివర్షన మీ ద్వారా జరీగింది, 

న్యాసఖండంలో షోఢాన్యాస, అంతర్యాగ, బహార్యాగ (క్రమాలు 

కూడా వర్గీ ౦చారు, పూజాఖండంలో మహాయాగ। క్రమం,పురశ్చ 

రణ ఖండంలో మహాయాగ్మకమం, పురశ్చరణ ఖండంలో జప 
లక్షణ వివరణ జరిగింది. హోమఖండంలో హోమ దవ్య భేదాలు 

చేసే విధానాలూ వివరించారు, రహస్యఖండంలో ్రీ చ క్రానికీ, 

(శ్రీవిద్యకూ, (శ్రీదేవికీ, గురుశిష్యలకు గల అన్యోన్య తాదా 

త్యా్యన్ని సెలవిచ్చారు, సో తఖండంలో ఆనేకస్తోత్రాలు చెప్ప 

బద్దాయి, మంత్రిణిదేవి అయిన శ్యామలాంబా సహ్మసనామాలనూ 

దండినీదేవి అయిన వారాహీదేపి సహ హసనామాలనూ సెల 

విచ్చారు. కాసీ, (్రీ లలితా సహస్రనామాలను మాతం నాకు 

ఉపదేశించ లేదు. 

దయాసాగరా ! హయగ్రీవ దేవాః ఈ విషయంలో మీరు 
సరాకు చిత్తగించారా, లేక జ్ఞాపకం ఉన్నా ఉపేకించారా ? అన్న 

సంశయం కలుగుతోంది. లేక లలితా సహ సనామాలను వినడానికీ 
నాకు యోగ్యత లేదా ? నాకు ఉపదేశించక పోవడానికి కౌరణం 
ఏమిటి ? 

అత్యంత శ్రద్ధాసక్తులతో అగస్త్యమహర్షి తనను ఇట్లు 
(పశ్నీంచగా సంతోషితాంతరంగుడై హయగ్రీవ స్వామి కలో 

సమాధానం యిస్తున్నాడు. ఓ అగస్త్య మహర్షి ! లలితా సహస 
సామాలను గతంలో నీకు వువదేశించక పోవడానికి గల కారణాన్ని 

సావధానంగా. విను. లలితా సహ సనామాలు ళహాస్యమయాలు 
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కావడం వల్ల నీకు గతంలో ఉపదేశించ లేదు. అయినా ఇప్పుడు 
నువ్వు అత్యంత (శ్రద్ధాభక్తులతో అడిగావు కనుక ఉపదేశిస్తూ 

న్నాను. మంతం ఎంతటి రహస్య మెనదై నా, (శద్దా భకులు గల 

శిష్యునికి గురువు చెప్పాలి. నేను నీకు చెప్పబోయే యీ లలితా 
సహస్రనామాలను భక్తి లేనివారికి, శఠరునకు, దుష్టునకు, విశ్వా 

సం లేనివానికీ ఉపదేశించ కూడదు. (శ్రీ 'దేవియందు భ క్రకలిగి 

గురుముఖతః ప. చదళీ మంత రాజాన్నీ కొందిన (శ్రీవిద్యోపాస 

కులై న వారికి మాత్రమే దీనిని ఉపదేశించాలి, 

అసంభ్యాకమైెన దేవీ సహ్మసనామాలతో బాల, దిగళ, 
శ్యామలాది దశవిధ సహస్రనామాలు మాతం తత్కాలంలోనే 

సిడ్దెని | పసాదిసాయని (ప్రసిద్ది, వాటిలో ఈ లలితా సహస 
య రి థు ఖ్ 

నామాలు (శేష్టమెనవి. 

మం తాలలో (శ్రీ విద్యా, (శ్రీవిద్యలో కాది విద్య (శేష్టమై 

నట్లు, పురాలలో (శ్రీపురం (శెష్టమైనట్లు, శక్తులలో లలితాదేవి 
(శ్రేష్ట మైనట్లు శ్రీ విద్యోపాసకులలో వరమ శివుడు _శేస్టుడెనట్లు, 
దేవీ సహ్మసనామాలలో యీ లలితా సహస్రనామాలు (శేష్టమై 
నవి. వీటి పారాయణ మ్యాతంచే (శ్రీ లలితాదేవి సంతోషించి 
నట్లు, ఇతరేతర సహస్రనామ పారాయణం వల్ల లలితాదేవి 

సంతోషించదు. కనుక శ) లలితాదేవి (పసన్నత కొరకు నిత్యం 

ఈ సహ్మసనామ పారాయణం చెయ్యాలి, (శ్రీ చక్రమందు లలితా 
మాతను బిల్వదళ, పద్మ తులసీదళాలచే యీ సహస్రనామాలతో 
పూజించేవారు ఉ త్తరక్షణంలో శ్రీ మ దాజరాజేశ్వరీ దేవి అన్నుగ 

హానికి పా|త్రులవుతారు, (శ్రీ చక్రార్చన చేసి పంచదళాక్షరీ జపా 
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నంతరం యీ సహ సనామ పారాయణ చెయ్యాలి జవ పూజా 

దులకు అసమర్జుడెతే యీ సహస్రనామ పారాయణాన్ని మాతం 

చెయ్యవచ్చు. 

ఈ సోోతపారాయణ మా(త్రంచే సంపూర్ణ పూజ జపాల 
వల్లా కలిగే ఫలం పొందుతారు. శ్రీ చృకార్చన, (శ్రీ విద్యాజప, 

సహసనామ పారాయణ, సంధ్యావందనాది నిత్యకృత్యాల వలె 

విధిగా చెయ్యాలి. (శ్రీవిద్యోపాసకులై న భక్తులకు పూజ, జప 
నామ పారాయణలు అత్యంతావశ్యకాలు, నామసహస పారాయణ 

ఆత్యంతావళ్యకమైన దనడానికి గల కూతువును వివరిస్తున్నాను, 

పూర్వం భక్తులకు (శేయస్సును కలిగించాలనే దృష్టితో ఎ 

వళిన్యాది వాగ్గసతలను పిలిపించి (శీ చెవి కంర వాగ్గేవతలారా 1 

నా మాటలను అలకించండి, మీరు నా అనుగ్రహం వల్ల సకల 

విద్యా సంపన్నులయ్యారు. కనుక నా భక్తులకు సకలవిద్యా సంప 

త్తులను (ప్రసాదింప చేయడంలో సహకరించెదరు గాక ! (శ్రీచక్ర 

రహస్యాన్ని (గహించిన మీరు నామ పారాయణయందు ఆస క్రి 

గల వారు కనుక, నా స్తోత్రాన్ని చేయవలసినదిగా ఆదేశిస్తు 

న్నాను. రహస్యాలతో కూడిన నా సహ్మసనామ స్తో తాన్ని మీరు 

రచించాలి. ఏ స్తోత పారాయణ మా(త్రంచే నాకు శీఘమె ఆనం 

దం కలుగుతుందో అట్టి సో(తాన్ని చెయ్యండి” అని శ్రీదేవి 
చేత వశిన్యాది వాగ్గవతలు ఆజ్ఞాపింపబిడి రహస్యనామ సహా 

(సాన్ని రచించారు. ఇదే రహస్యనామ సో(త్రంగా విశేష ఖ్యాతి 
వహించింది. అనంతరం ఒకానొక సమయంలో సభలో సింహాస 

నాసీనమై ఉండగా వచ్చిన బృందారక సందోహానికి దర్శన 
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మిచ్చింది జగన్మాత. (దిహ్మాణీ సమేతంగా (బహ్మాది దేవతానీకం 

అనకకోట్ల సంఖ్యలతో (శ్రీ దేవి సేవార్థం విచ్చేశారు, కోట్ల సంఖ్య 

గల లక్ష్మీనారాయణులూ, కోట్ల సంఖ్యగల గౌరీశంకరులూ విచ్చే 
శారు, మంగ|తిణీదేవి, శ్యామలాంది, దండనాయిక అయిన 

వారాహీదేవి అసంఖ్యాక నామరూపాలు గల శకులూ, జగన్మాత 

సందర్శనార్థం విజయం చేశారు. వారి సంఖ్య వర్ణనాతీతంగా 

ఉంది, దివ్యొఘమైన (దిహ్మాదులూ, సద్దెఘమైన సనకాదులూ, 

మానవౌవఘమైన వ్యాసాదులూ పచ్చేయగా ఆ సభలో అందరికీ 
(శ్రీదేవి దర్శన మిచ్చింది. వచ్చిన దేవతలందరూ (శ్రీ దేవిని 
సందర్శించి యథొచితాసనాలపై ఆసీసులుకాగా (శ్రీ లలితాదేవి 

యొక్క కరుణా కటాకయుకక్ర న్మెతసంజ్ఞా (పేరితలైన వశిన్యాది 
వాగ్దేవతలు లేచి అంజలి బద్దలై స్వవిరచిత సహ్మసనామాలతో 

లలితాదేవిని స్రోతం చెయ్యసాగారు. వారి స్మోత పాఠానికి జగ 
న్మాత పరమానందం చెందింది. సభాసదులందరూ మహాశ్చర్య 

మగ్ను లయ్యారు. 

అనంతరం సుఖాసీనులై ఉన్న అనురసమూహాన్ని గాంచి 
శ్రీ దివోఓ దేవతలారా ! వశిన్యాది వాగ్దేవతలు నా ఆదేశాను 

సారం ఈ సో తాన్ని రచించారు. నా ఆనందార్థం నా నామాలతో 

కూడిన ఈ స్తో తాన్ని మేరు సర్వదా పారాయణ చెయ్యాలి. ఇది 
నా ఆదేశం, సభ్యులారా : మీరు నా భక్తులలో ఈ సో తాన్ని 

(ప్రచారం చెయ్యాలి. వారికి ఉపదేశించాలి. ఈ సహస్రనామాలను 
ఒక్కసారైనా పఠించే భక్తుడు నా అన్ను గహానికి ప్నాతుడవు 
తాడు, అట్టి వాని సర్వాభీష్టాలూ నెరవేరుతాయి, (శ్రీ చక్రంలో 
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నన్ను పూజించి, సంచదశాక్షరీ మంత్రాన్ని జపించి, అనంతరం 

సహస నామ పారాయణ చెయ్యాలి. 

(శ్రీ చ క్రార్నన చేసినా, చెయ్యకపోయినా, మంత్రజపం 

చేసినా చెయ్యకపోయినా, నా (ప్రత్యర్థం సహస్ర నామాలను 

మాత్రం సదా పారాయణ చెయ్యాలి, అట్టి హరు నిస్సందేహంగా 

నౌ కరుణవల్ల సర్వాభీష్టాలనూ పొందుతారు, అందువల్ల నా సహస్ర 

నామాలను | పేమతో సదా పారాయణ చెయ్యాలి - అని పరివార 

యుకులగు సమ స దేవతలకు లలితా పరమేశ్వరి ఆజ్ఞాపించింది, 

(శ్రీ దేవి ఆజ్ఞానుసారం నాడు మొదలు [బహ్మ, విష్ణు, 

మహేశ్వరాదులూ, శ్యామలాంబా శకులు యీ లలితా సహస 

నామసో తాన్ని లలితాదేవి (పీతికై సదా పారాయణ చేస్తున్నారు. 

అగ స్యమహరీ : ముఖ్యంగా, (ప్రతి భకుని చేతా యీ సహస్ర 
Me 4 MERE | 

నామ స్టో తాన్ని పఠింప చెయ్యాలి. ఈ సహ సనామ పారాయ 

కావశ్యకతకు గల కారణాన్ని నీకు విపరించాను. ఇక సహస 

నామాలను వర్షిన్తాను, సావధాన చిత్తుడ వై ఆలకించు” అన్నాడు, 

శ్రీ లలితా సహ్మసనామస్తో[త ఫల కుతి. 

హయ గీవస్వామి తన శిష్యుడైన అగస్త్య, మహర్షి 

(పళ్నానుసారం లలీతా సహ్మసనామ పారాయణ ఫల శుతిని యౌ 

విధ౦గా వివరిస్తున్నాడు. 

ఓ అగస్యా : సరదేవతాసో(తాలు రహస్య" మయంగా 
అత్ భా చి | got yt గిట్టల 

ఉన్నాయి. అందులో అత్యంత రహస్యమైన, ' లలిత్మాప్రీతకరమై 
ఆ en 
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గతంరో చెప్పబడిన లలితా సహ్మ సనామాలు నీ కోసమే చెప్పాను, 
ఈ సో తం సమ స్త అపమృత్యువులనూ కౌలమృత్యువునూ కూడ 

పోగొట్టి, సమ స్తజ్యరాలను నశింపజేసి, దీర్గ మెన ఆయుర్షాయాన్ని 
యట అలీ 20) మజ ణ 

లభింప చెస్తుంది, 

దీనితో సమానమైన సోత్రం యిదివరలో చెయ్యబడిన 
స్తో త్రాలలో లేదు. ఇది (శ్రీదేవి సంతోషాన్ని వృద్ధిచేస్తుంది. 
లలితాదేవి ఉపాసనయందు ఆస క్తిగలవారు (శద్ధాపూర్వకంగా ఈ 

స్తో కాన్ని పఠించాలి (పాతః సమయంలో విధివిధానానుసారం 
వైదిక, తాంతిక సాధనలను పూ ర్రిజసుకుని సంధ్యావందనాదులు 

నెరవేర్చుకొని, పూజాగృహంలో (ప్రవేశించి శ్రీచకార్చన చేసి, 
(శ్రీవిద్యా పంచదకాకరినిగానసీ,  షోడళాతరిగానీ, సహస పర్యా 

యాలు. లేదా, మూడువందలసార్లు, లేదా, అష్టోత్తర శత పర్యా 
యాలు, జపం చేయాలి. ఆ తరువాత సహసనామ స్తో తాన్ని 

పఠించాలి. తన జన్మలో ఒక్కసారి అయినా యీ స్నోతాన్ని 

పారాయణ చేసే విద్వాంసుడు గంగాది పుణ్యనదులలో కోటిజన్మ 

లలో స్నానంచేసిన ఫలాన్ని పొందుతాడు. అట్టివానికీ కాశీ క్షేత్రం 

లో కోటి శివలింగాలు |ప్రతిష్టచేసిన ఫలం లభిస్తుంది.పవి|త్ర కురు 
క్షేత్రంలో సూర్య గహణ కాలంలో కోటిపర్యాయాలు సమ స్తమైన 
దానాఖు చేసిన ఫలం లభిస్తుంది, విప శేస్టులకు క్టకొలనీ 

సువర్షదానాలు చేసినంత ఫలం లభిస్తుంది. జలరహితమైన ఊసర 

క్షేత్రంలో కోటినూతులను |త్రవ్వించిన ఫలమూ, కరువు కౌటక 
సమయాలలో కోటిమంది భూసురో త్తములకు సంతర్పణచసినంత 

ఫలమూ లభిస్తుంది. అట్టి సంతర్చణలు శ్రద్ధగా వెయ్యి సంవత్స 
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రాలు ఎవరు చేస్తారో అట్టివారు ఫొందే పుణ్యాన్ని కోటి చేత 

గుణించగా వచ్చిన సంఖ్యగల పుణ్యాన్ని పొందుతారు, 

ఈ రహస్యనామాలలో ఒక్కనామాన్నైనా సరే పరిస్తే 

వెనుకచెప్పిన ఫలాన్ని ఫొందుతాడు. వాటిలో ఒక్క నామ్నాన్ని 

స్మరించినంత మ్యాతాన మహాపాత కోపపాతకాలు నశిస్తాయి. 

విధిగా నిత్యం చేయవలసిన కర్మలు చేయనందువల్లా, చేయరాని 

పనులు చేసినందువల్లా కలిగే పాపాలన్నీ నశిస్తాయి. అధిక వర్ణన 

మేల! బక్కమాటలో చెబుతున్నాను ఏను. క చేయి నామాలలో 

సమస్త పాపాలనూ నాశనంచేసే ఒక్క నామాని కున్నశ ౩ చతు 

రశ లో చేనికీలేదు. ఈ నామం పోగొట్ట జాలని పాసా 

క పదునాలుగు లోకాలూ ఏక మెనా పోగొద్ద లేవు. ఈ నామం 

పోగొట్టలేని పాపాన్ని ఏదీ పోగొట్టలేదని శె తెలుసుకో. ఈ సీహ స్త 

సా తె విడనాడి పొపాలను వ్ చేసుకో గోరువాడు శీత 

బాధను పోగొట్టుకో దలచి హిమవత్ప్సర్వత౦ చేరిన వాడొతాడు, 

నిత్యం యీ నామపారాయణ చేసే భక్తునికి (శ్రీలలితాదేవి సంత 

సించి సమస్తాభీష్టాలనూ సాదిస్తుంది. ఈ నామపారాయణ 

ఇయనివాడు భక్తుడెలా అవుతాడు. కావున నిత్యం పారాయణ 

చెయాలి. నిత్యం పారాయణ చేయడానికి శ క్రిలేకపోతే ఎ పుణ్య 

దినమందె నా పారాయణ జేయాలి. సంక్రాంతి, నవమి, చతుర్లశి, 

కృష్ణ పక్ష శు కవారాలం దై నా దీనిని తప్పక పఠించాలి, విశేషించి 

పొర్లమినాడు పారాయణ చేయాలి. నాటి 'చం(దమండలంలో 

లలితా మాతను ధ్యానించి ఈ సహ్నసనామ స్తో తాన్ని పారాయణ 

చేయాలి. అని యీ విధంగా హయ గీవస్వామి ఫల్మశుతిని 
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వివరించి నామ | పయోగవిధిని గురించి ఇలా విశదీకరిస్తున్నాడు. 

కుంభఫసంభవా ! (శ్రీలలితాదేవిని మానసోపచారాల ద్వారాపూజించి 

యౌ స్తో కాన్ని పారాయణ చేస్తే సాధకుని సకల రోగాలు దూర మై 

అతడు దీర్జాయుర్ణాయ సంపన్నుడవుతాడు, జ్వర్యగస్తుని శిరస్సును 

స్పృశించి దీన్ని పారాయణ చేస్తే వెంటనే జ్వరం తగ్గిపొతుంది. 

శిరోవేదన కూడ తక్షణమే దూరమౌతుంది. ఈ సో తాన్ని పారా 

యణ చేసి భస్మాన్ని అభిమం తించి యిస్తే ఆ భస్మధారణ 

మా|తంచేత సకల వ్యాధులూ నాశనమెపోతాయి, జలంతో నిండిన 

కలశాన్ని యీ సహ సనామాలతో అభిమం|కతించి ఆ జలాలలో 

స్నానం చేయించినచో సకల | గహబాధలూ శాంతిస్తాయి. 

అమృత సము దమధ్యంలో విరాజిల్లే శ) లలితాదేవిని ధ్యానిస్తూ 

యీ సహ సనామాలనూ పారాయణ చేస్తే సమ స్త విషాలూ 

పరిహరింపబడతాయి. సుప్పుత (పా ప్తి కొరకు గొ డాలుకు, యీ 

సహ్మస నామాలను పారాయణ చెస్తూ నవనీతాన్ని అభిమంతించి 

యిస్తే పత పొ ప్రీ కలుగుతుంది. తనకు ఇష్టమైన చిని 3 

సాకంచేత బద్దురాలుగా, అంకుశం చేత ఆకర్షింనబడిన దానినిగా, 

రాత్రివేళ ధ్యానిస్తూ. యీ సహ స్రనామాల్ని జపిస్తే అంతః 

పురాంగన అయినా,- వాని సమీపానికి వస్తుంది. = 

రాజును వళంచేసుకో 'గోరేవాడు. రాజభవ నాభిముఖంగా 

ఆసీనుడై ,తిర్మాతులు యీ నామపారాయణ చేస్తే ఆ రాజు 

గ్నరాస్టా. గానీ, ఏనుగును గానీ ఎక్కి పరవశుడై ఉపాసకుని 

పనికి. వు దొనునివలు వకుడొతాడు,_ అలా వళమెన రాజు 
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కోరిన ధనాన్ని గానీ, రాజ్యాన్ని గానీ యిస్తాడు, ఈ రహస్య 

సాపు సహసౌన్ని నిత్యపారాయణచే సే వ్య క్ ముఖావలోకన 

మ్మాతాన ముల్లోకాల వారూ మోహితులౌతారు, 

ఈ లలితా సహ్మసనామాలను ఒక్కసారి పారాయణ 

చేసిన భక్తుని శతు లను శరభేశ్వరుడు సంహరిస్తాడు. వీటిని 
పారాయణచేసే వానిపె ఎవడైనా (పయోగంచేస్తే (పత్యంగిరా, 

దేవి ఆ (ప్రయోగాన్ని (తిప్పికొట్టి, వానిని స్వయంగా సంహరి 

స్తుంది, ఈ సహ్మసనామ పాఠకుణ్ణి ఎవరు కార దృష్టితో 
చూస్తారో, వారిని మారాండ భైరవుడు అంధుల్ని చేస్తాడు. ఈ 
నామ పారాయణచేసే ఉపాసకుని ధనాన్ని హరించిన వాడు 

ఎక్కడున్నా క్ష తపాలకుడు వానిని నాశనం చేస్తాడు. దీనిని 

పారాయణ చేసే విద్వాంసునితో సభలలో ఎవరై; నా వాదానికి 

దిగితే అట్టివారి వాక్కును నకులేశ్వరీదేవి స్పంభింపజేస్తుంది. ఈ 

నామపారాయణ పరునితో వైరం పూను రాజుయొక్క చతురంగ 

బలాలనూ వారాహీదేవి నశంపజేస్తుంది. ఆపమాసాలకౌలం ఎవరు 

దీన్ని పొరాయణ చేస్తారో వారీ యింట లక్ష్మీ స్థిరంగా ఉంటుంది. 

నిత్యం మూడు పారాయణల వంతున నెల రోజులు ఎవరుచేసారో 
వారి జిహ్వా[గాన సరస్వతీదేవి నాట్యం చేస్తుంది. అనుదినం 

ఒక్కక్క పారాయణ” చొప్పున చేసే వాని దృష్పపడే. ప్రీత, 

స సరవళలై వాణ్ణి మోహోస్తారు. :జీవిత', మధ్యంలో యీ 
సహస్ర నామాలను ఒక్కసారి. అయినా పారాయణ చేసేవాని 
దృష్టికి కనిపించేవారు ' సమస్త, పొచ ఫనిధ్ము పకన ఈ 

నామ పారాయణపరులె లె న. ఖభ్రాహ్యణుఖిక్లు. (దా! 
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దానాదులను చెయ్యాలి. అన్యులకు యివ్వరాదు. (శ్రీ విద్యోపానకు 
లెవరో, నిత్యం (శ్రీచక్రాన్ని ఎవరు అర్చన చేస్తారో, ఎవరు యీ 
నామపారాయణ చేస్తారో వారు సత్సాతులని విద్వాంసులు చెబు 

తారు, (శ్రీదేవీ (ప్రీత్యర్థం ఎవరు ఏ దానం చేసినా దేవీభ కులకు 

చేస్తే జగజ్జనని విశేషంగా సంతోషిస్తుంది. 

(శ) విద్యోపాసనా రపితులు యీ సహస్రనామ పారా 

యణ చెయ్యనివారు పశుతుల్యులని | గహించు, అట్టి వారికి చేసే 

దానం నిరర్ధక మైనది. వివేకంగల దాతలు దానం చేసేటప్పుడు పరీ 

క్షించుకొని (శ్రీవిద్యా వేత్తలైన వారికి దానం చెయ్యాలి. లోకంలో 
(శ్రీ విద్యతో సమానమైన విద్య లేదు. లలితాదేవితో సమానమెన 
చేవత లేదు. అ'పే యీ లలితా సహ్మసనామ స్తోత్రంతో సమాన 
సోత్రం మరి లేదు. 

ఈ సహ్మసనామ సో(తాన్ని లిఖించి సదా భక్తితో 
హపూజించువారి యందు శ్రీదేవి సం ప్రతురాలవుతుంది. ఖు అగస్త్య 

మహర్షీ * విస్తరించి వివరించ నేల? సకల తంతాలలో ఈ 

లలితా సహ్మసనామ_ స్తోత్రంతో సమానమైన స్మోతం లేదు. 
అందువల్ల (శ్రీ విద్యోపాసకుడు ఈ స్తోకాన్ని | శద్దగాపఠించాలి. 

శు ఈలిళా 'సహ్మ సనామాలు పరించి' శ్రీ చక్రాన్ని పద్మా 

అతోంకోస్క్ ఈలసీదళాలతో, అడణోత్ప్సలాలతో ' కానీ దీపకుసు 
మాలకో గానీ;, సంపెంగీపూలతో కాని, జాజిపూలతో లేదా మల్లె 

పూలకో గానీ, గన్నేరు పూలకో,. లేదా 'నల్లుకలువలతో, లేదా 

మారేడు దళాలతో, 'మొల్లుహొగజ పొన్న కలిగొట్టు, మొగలి 

a 
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గురువిందాది యితరేతర సుగంధ సుమాలకతో దేనికోనయినా 

ఒక్క పర్యాయం ఆరాధిస్తే ఆబట్టివానికి కలిగే ఫలాన్ని వర్జ్యంచ 

డానికి పరమశివుడంత వానికి కూడ శక్యంకొదు. (శ్రీ చ(క్రార్ననా 
ఫలాన్ని శ) లలితాదేవి మా(త్రమే (గహించగలదు. 

(పతి మాసంలోను పూర్ణిమా దివసాన రాత్రి వేళ చందో 

దయ సమయంలో సహ సనామాలతో (శ్రీ చక్రార్చన చేసేవాడు 
లలితా స్వరూపుడు. (శ) చ| కొర్చన చస (శ్రీ) విద్యోపాసకునికీ, 

(శ్రీ లలితాదేవికిని యాషణ్మాాత భేదమెనాలేదు. వారిని భేద 
భావంతో చూసేవారు సర్వవా పాలు ఆచరించిన వారవుతారు. శర 

త్కాలంలో, ఆశ్వయుజమాస సంలో కుక్లాష మీ నవముల నాడు 

(శ్రీచక్ర మధ్యవిరాజామానమగు (0 ధీ లలితాచేవిని యా సహస 

నామాలతో అర్చించే వారికి ము క్తి కరతలామలక మవుతుంది, 

శుక్రవారంనాడు. ్రచ్మకంలో లలితాదేవిని సహస్ర నామా 
లచే పూజచేసే వాని పుణ్యాన్ని ఆలకించు. ఈ జన్మలో సమస్త 

సంపదిలూ కలవాడై. సర్వాఖీష్టాలనూ సొంది, పుత్ర పౌ(తాదు 

లతో సకల భోగాలనూ అనుభవించి, అవసానకాలంలో '' శివాదు 

లచే కూడా 'కోరడగిన దుర్షభమగు శ్రీ లలితాదేవి సాయుజ్యాన్ని 
పొందుతాడు. ఈ సహస్త్ర నామాలతో గంధ, పుష్ప, ధూప, 

దీపారతో | బాహ్మణ సహ్నస్రాన్ని పూజించి ఆయా నామదేవత్త 

లనుగ్నాథారిని భావించి, ష్మడసో పేత భోజనంతో, ధకీణ 'తాంబూ 
లాదులతో స్రంతృప్పులను. చెసే, వార్తికి ట్రీ లలిళ్తాదేవి సామా 

జ్యాన్ని |పసాదిస్తుందని (గ్రహించాలి, ఇట్టి సాథకునకు, మల్లో 
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క్రిలల్రో దుర్గభమయిన , వస్తువన్నది ఉండదు, నిష్కామంగా 

పారాయణచే స్తే (బిహ్మజ్జానం కలుగుతుంది. ధనార్దియై పఠిస్తే 

ధన సంపన్నుడవుతాడు. కీ ర్లీకాముకుడు కీర్తిని పొందుతాడు. 

వీద్యాభిలాషి విద్యను పొందుతాడు, భోగ, మోత్లొాలను (ప్రసాదించు 
నట్టి యీ సహ్మస్త నామస్తోత సదృశ స్తోత్రం మరి ఒకటిలేదు. 

భోగ మోకొర్టు లు అవశ్యం దీనిని పారాయణ చేయాలి. 

(దిహ్మచర్య, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసా| శమవాసులలో ఎవ 

రె.నా దీనిని పారాయణ చేయవచ్చును. తమ ఆశ్రమ ధర్మాల 
లోపాలను పూర్తి చేసికోవడానికి చతురా(శమాల వారూ దీనీని 

పారాయణ. చెయ్యాలి. పాపకర్మాస క్రీ, పుణ్యకర్మలయందు అ శ్రద్దా 

కల యీ కలియుగంలో మనుష్య మ్మాతులకు లలితా సహ్మస 
నామ పారాయణకంప తరణోపాయం వేరొకటి లేదు. లోక 

వ్యవహారాలను” గురించి మాట్లాడడం కంటె, ఒక విష్ణు నామ 

సంకీర్తనం (శేష్టమైనది. విష్ణు సహ్మస నామ సంకీర్తనం కన్న 
ఒక శివనామసంకీ ర్తనం " (శేష్టమైనది. శివనామ సహస్ర పారా 

యణ కన్న ఒక్కదేఏ నామ సంకీర్తనం (శేష్టమయింది, 

ఓ ఆగ స్యమహర్షీ 1 దేవీ సహ స్రనామసో। తాలు అనంత 
bs woe 11 అ అణాల 

సంఖ్యల్లో రాజిల్లుతూన్నా, అవి అసంఖ్యాక శక్తుల సం పీశికోసం 

ఉత్పన్న వమయ్యాయి. వాటిలో... డశవిథశ క్తి సోోకాల మాత్రం 
విథ్యాతిగాంచాయ, గంగా: భవాని గొయ్యశ్రి, కాళి. లక్ష్మీ,సర స్వతి, 

అల్ల 
రాజరాజేశ్వరి, బాల, శ్యామల, లలిత యీ దళ దేవతల సహ్న్మస 

నామ స్తోోతాలూ ఉత్తమమైనవి. ఉపర్యుక్త 'దళవిధ సహ్మస 
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నామాలలో యీ లలితా రహస్యనామ సహ సస్తోత్స)ం సర్వ శేష్ట 

మయింది. కావున కలిదోష సర్వస్వ నిర్మూలనార్థం నిత్యం దీనిని 

పారాయణ చెయ్యాలి. అజ్ఞానవపలై నవారు శ్రీదేవీ నామ 

మాహాక్మ్యాన్ని (గహించలేక కొందరు విష్ణునామ పరాయణులు 

గానూ, మరికొందరు శివనామ పరాయణులుగాను ఉంటున్నారు, 

అన్నిటికంటె ఇహపర సాధనకు లలితా సహస్రనామాలు |శేష్టమై 

నవి, కాని, లోకంలో ఎవరికీ వీటియందు (శ్రద్ధలేదు కోటి జన్మ 

లతో అన్యదేవతానామ పారాయణచేసే వారికే యీ జన్మలో (శ్రీ 

లలితానామ పారాయణయందు శద్ద కలుగుతుంది. చరమ జన్మ 

యందు (శ్రీవిద్యోపాసన లభించునవే లలితానామపారాయణయందు 

కూడ శద్ధ కలుగుతుంది. సీరిరువురికీ పునర్జన్మ లేదు. లోకంలో 

శీ) విద్యోపె సకులు అత్యల్ప సంఖ్యలో ఉన్నట్లుగానే యీ నామ 

టా. యంచు WE 'దకలవారు కూడ అత్యల్పంగా నే ఉన్నారు. 

(శ్రీ నిద్యోపాసన, (్రీ) చకార్నన, రహస్యనామ్న పారాయణ, 

అల్ప తపస్వులకు లభించవు మహాతపః ఫలం వల్లనే యీ 

మూడూ లభిస్తాయి. న్మేతాలు లేనివాడు రూపాన్ని చూడబోయి 

నే ఈ నామసహ్మ్యస్రాన్ని పారాయణ చెయ్యక, (శ్రీదేవికి 

సంతోషాన్ని కలుగచెయ్యడానికి (పయత్నించి నట్లవుతుంది, ఈ 

రహస్యనామ పారాయణ లేక మంత్ర | సిద్ధిని కోరేవాడు: భోజన 

రహితంగానే ఆకలిబాధను పోగొట్టుకో దలినినవాడోతాడు. లలితా 

భకుడై నవాడు నిత్యం, యో రహస్య. నోమపాలాయణ చెథ్యూలిః 

దీన్ని . విడనాడి కోట్లకొలది కల్చాలవరకూ ఇతరేతర పుణ్యాల 

ఎన్ని చేసినా భ్రీచేవి. అన్నుగహాన్ని , ఫొంవశేడు, ' అందువల్ల క 

భక్తు కులు ' శ్రద్దతో యీ రహస్య నామాల్రను" పారాయణ "చేయ్యాలి. 
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ఓ అగస్త్య మహర్షీ ! ఈ రహస్యమైన లలితా సహ్మస్ర 
నామాల్ని సో(తాన్ని నీకు చెప్పాను. శ్రీ దేవీ ఉపాసన లేనివారికి 

భ క్రిహీనులకు, నువ్వెన్నడు దీనిని ఉపదేశించకు. (శ్రీవిద్య గోప్య 
మెన రీతిగనే యీ రహస్య నామానిను కూడ గోప్యంగా ఉంచాలి. 
పశుతుల్యులకు ఎంతమా(తం ఉపదేశించరాదు. మూఢుడై దీనిని 
శ్రీవిద్యారహితులకు ఉపజేశిస్తే అట్టివానిపె యోగినులకు ఆగ 
హాం కలుగుతుంది. అట్టవాడు మహోనర్ధకారి అవుతాడు. అందు 

వల్ల యీ రహస్యనామ సో తాన్ని గుప్తంగా ఉంచాలి. నేను 

స్వతం(తించి నీకు కూడ చెప్పలేదు. కేవలం శ్రీదేవి ఆదేశాను 

సారమే ఉపదీశించాను. కనుక నువ్వు సంపూర్ణంగా యోచించిన 

మీదటనే సత్సాతులై న వారికి మా;త్రమే నువ్వు దీనిని ఉపజీ 

శించాలి. 

క్రీ అగ స్త్యమహర్షీ ! సీవ యీ లలితా సహ సనామ 

పోతాన్ని పఠిస్తే శ్రీజేవి సంతసించి నీకు సర్వ శుభాలనూ 

చేకూర్చుతుంది, అని చెప్పి హయ్య్మగీవస్వామి (శ్రీ జేవిని ధ్యానించి 

నంతనే పులకితగా(తుడై (బహ్మానందాన్ని పొందాడని నూత 

శ 

amr అ. శ . ఫలళకతి పమాపం౦ం. _*. బత నారు సు కా తంల మ 
4a జో! ® 



మణిదీ(ప వరన 
వేదవ్యాసమహర్షి (ప్రణీతమయిన దేవీ భాగవతాంతర్గత పాఠానికి 

అనువాదము. 

(బ్రహ్మలోకానికి _వుపరిభాగంలో సర్వలోకం వుంది. 

వైకుంఠ, కైలాస, గోలోకాది లోకాలకన్న అది మిన్నయై 

విరాజిల్లు తున్నది. కనుకనే దానికి సర్వలోకనామం సార్థక 

మయింది, పరమేశ్వరి దానిని తన సంకల్ప మాత్రం చెత సృష్టిం 

చింది, అంత అందమయిన లోకం మరెక్కడా లేదు. అది 

బ్రహ్మాండ సర్వస్వానికీ ఛత్రం వలె అమరి వుంది, ఆ సర్వ 

లోకమే మణిద్వీపము. అనేక యోజనాల పొడవు వెడల్పులతో 

తేజరిల్లే ఆ మణిద్వీపం చుట్టూ అమృత సాగరం ఉంది. అది 

నిర్విరామంగా తుంపరలను వెదజల్లుతూన్న తరంగాల సముదా 

యంతో, రత్న వాలుకలతో, నిర్మల శంఖ, మత్స్యాదులతో, 

పతాకళోభిత నౌకల సమూహంతో మనోహరంగా భాసిల్లుతున్నది, 

దాని తీరంలో అసంఖ్యాక రత్న వ్యక్షొలు వున్నాయి. వాటి కౌవల 

ఆకాశ మంత యెత్తులో సప్త యోజనాలు వెడల్చూ' ఫొడవూగల 

లోహమయ (ప్రాకారముంది, దానికీ నల్టిశలలోను నాలుగేసి 

వంతున ద్వారాలా, బురుజులూ ఉన్నాయి. ఆ 'ఛొకౌరాన్ని 

అవరించి సాయుధపాణులై న రక్షకభబులు పహరా యిస్తూ అర 

దాల సంఖ్యలో' వుస్నారు. ద్వారానికి నూరు చొప్పున దౌవారికు 

లంటారు. ప్రకార (ప్రాంగణంలో పరమేశ్వరిని సందర్శించాలని 

అశ్వ, గజ, విమానాదులపై విచ్చేసిన అమర గణాలతోను, వారి 

వాహనాలకు సంబంధించిన గంటల గణగణ రావాలతోను, వారి 
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వారి గుసగుసలకోను గజ ఘీంకారాలతోనూ, హయహషల 

తోనూ, శీతలోదఠ సంభరిత స్వచ్చ జలాలతో నిండిన సరో 

వరాలతోను ఊరుకోండి, నిశ్శబ్దంగా వుండండి, మాట్లాడకండి, 

మీకే చెబుతూన్నది, వినిపించడం లేదా *” అంటూ హెచ్చరి 

సూన్న రక్షకభట సందోహాలతో కర్షభేరీలు | పతిధ్వ్యనించేటట్లు 
అజం ౬9 ౧ 

దళదిశలూ మారు మోగేటట్లు వుంటుంది ఆ వాతావరణము. 

దానిని దాటగా దర్శనమయ్యేది కౌంస్య (వాకారము, అది 

కూడా ఆకాశాన్ని అంటుతూ ఏడు యోజనాల వెడల్పు, కలిగి 

గోపురద్వారాలతో కనులు మిరుమిట్లు గొలిపే స్థాయిలో మెరిసి 

పోతూంటుంది. దానిని పరివేష్టించి పనస, మామిడి, అరటి, 

(దాక్ష, ఖర్జూర, నిమ్మ, కొబ్బరి, నారింజ, తాల, తమాల, 

తకో_ల, హింతాల, సాల, కదంబ, పున్నాగ, చంపక, అశోక, 
చందన, హరిచందన, మందార, కోవిదారాది వనాలూ, తులపీ 

బిల్వవనాలూ వున్నాయి, అవి (భమర నాదాలతో శుకపికశారి 

కాది పకి సంతతులతో, పరుగుతీసే లేళ్ళ గుంపులతో, సుగంధా 

లకో నయన మనోహరంగా వున్నాయి, 

అది దాటగా ఉపర్యు క్ర (వపాకార సదృశ (ప్రమాణం 

కలిగి అభేద్యమెన తా(మపాకారం చతురస్రంగా వున్నది. దాని 

నావరించి ఫల పుష్ప సంభరిత కల్పతరు వనాలు అగణితంగా 

వున్నాయి, వాటి ఫల వీజాలన్నీ రత్నాలే పుష్ప సుగంధం దశ 

యోజన పర్యంతం వ్యాపిసూ౦ంటుంది. ఆ వృక్షెలూ, ఫలాలూ, 

పృష్పాలూ సువర్షచ్చాయలో వుంటాయి. పుష్ప చృత్రాలతో పుష్పా 
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భరణాలతో, పుష్ప మధువును పానంచేసి నిమీలిత నే|తాలతో 

పుష్ప సింహాసనాసీనుడై వసంతుడు అక్కదే విరాజిల్లుతూంటాడు, 

నుధు (శ్రీ మాధవ(శ్రీలు అతని భార్యలు. వారు అతిలోక సౌందర్య 

మూర్తులు. వారు తమ నాథుణ్నీ సేవిస్తూ విరాజిల్లుతుంటారు, 

సుమనోహరమైన ఆ వనమందలి పృష్పగుచ్చాల నుండి మధువు 
(సవిస్తూంటుంది. గండు కోయిలల కుహు కుహూ నాదాలతో కల 

కల లాడుతూ వుంటుంది = అక్కడ వసంత లక్ష్మీ, 

వీణా వేణు మృదంగాది వాద్య విశేషాలతో గంధర్వులు 

తడుతూ పాడుతూంటారు. ఆ (పదశాలన్నీ కాముకుల కామో 

(దేకాన్ని ద్విగుణీకృతం చెస్తుంటాయి. 

ఆ తామ (వాకారం దాటితే సీస (కారం వస్తుంది. 

అది కూడ వుపర్యుక్త (తాకారు సద్భళశ (పామాణ్యం కలిగి 

విరాజిల్లుతూంటుంది. అచ్చటి సంతాన వృక్ష పంక్సులలోని 

పువ్వుల వాసనలు దశయోజన పర్యంతం సుగంధాన్ని వ్యాపింప 

జేస్తుంబాయి. వాటి ఫలాలు అమృతాన్ని వర్షింసజేస్తుంటాయి, ఆ 

తరువుల ష్మత పుష్ప ఫలాదులన్నింటికన్నీ సువర్లమయాలే, లోక 

తావొన్ని రూపుమావగల ఆ వనాలలో సుగంధాన్ని సుమమాల 

లనూ ధరించిన సిద్ధ, విద్యాధరాది దేవజాతుల వారెందరో విహ 
రిస్తూ కీడిస్తూంటారు. అక్కడ గీష్మ బుతు నాయకుడు 

వక (శ్రీ, శుచిగ్రీ అనే తన భార్య లిద్దరితో ఉంటాడు. అతని 
(పియురాం|డతనికి వింజామరలు వస్తుంటారు. చల్లటి నీటి తుంప 

రలతో ఆ వనాలు హాయిని చేకూరుసుంటాయి. : ఆ మనోహర 
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(పదెశం కనులారా చూడవలసిందే కానీ వర్ణించ తగినది మా(తం 

కాదు, 

దానికి ఆవల పూర్వవర్షిత (పాకార (పామాణ్యం కల 

యిత్తడి (పాకారం వుంది. దాని యెత్తు, వెడల్పూ కూడ సప్త 

యోజనాలే దానిని ఆవరించి హరిచందన వనాలున్నాయి. అక్కడ 

మేఘాలకు నాయకుడు విద్యుత్ పింగళ నయనాలతో, జీమూత 

కవచంతో, అశనిపాత ధ్వనులతో, ఇం దచాపంతో, వర్షబుతు 

నాయపడు భాసిల్లుతూంటాడు. అతడు అసంఖ్యాక వర్షధారలను 

వర్గి ంపజేస్తుంటాడు. అతని భార్యలైన నభశ్రీ, నభస్పశ్రీ, 
స్వరన్యా, అరస్యమాలినీ, అంబాదుల, అనిరత్న, అ భమంతి, 

మేఘమంతి, వర్గమంతి, చిపుణిక అనే వారలు అతల సేవిస్తూం 

బారు, ఆ (పదేశాలు పచ్చని బయళ్ళతో, సరికొ తని వృక్ష 

లతో, లతలతో, అరుణ వర్ల ఫల సంభరితమై (ప్రవహిస్తున్న 
నదీనదాలతో నయనానందకరంగా వుంటాయి. విరాగి హృదయ 

సద్భశంగా అరుణవర్ల జలాలతో తటాకొలు శోభిల్లుతూంటాయి. 

దేవతలూ, సిద్దులూ అక్కడ బాసిల్లుతూం టారు. 

ఆ (ప్రాకారం దాటితే పంచలోహ (పాకొారం తేజరిల్లు 

తూ ౦టుంది. వివిధ లతాగుల్మాదులతో పూపొదరిండ్లతో మందార 

తరువనాలు అక్కడ కనులవిందుగా గోచరమవుతాయి. (పియాం 

గనలతో సిద్ధగణాలు విహరిస్తుంటాయి. అక్కడే శరదృతు నాయ 
కుడు ఇష్ష లక్ష్మీ, ఊర్త లక్ష్మీ అనే సత్నులతో నివసిసూంటాడు, 

య జ చి 

దానిని అధిగమించి రజిత [ప్రాకారం పురోగమించగా అంబ 
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రాన్ని చుంబిస్తు కనిపిస్తుంటుంది. పుస్ఫగుచ్చాలతో, పారిజాత 
వనాలు యెన్నో దొనిని సరీ వేష్టించి వున్నాయి. దశయాజన పర్యం 

తం ఆ పుపష్పసు గంధం వ్యాపిస్తుంటుంది, దేవీ భకులూ, జి 

సేవాపరాయణులు అక్క_డుంటారు. నిజాయుధాలతో హేమంత్ర 

బుతు నాయకుడు అక్కడే సహథ్రీ సహన్య(శ్రీ అనే భార్యలతో 
రాగులను రంజింపజేస్తూం టాడు, ఈ (వాకారం దాటి పురోగ 

మిస్తే సువర్ణమయ (వాకారం భాసెల్లుళూంటుంది. దాసి నావరించి 

పుష్పపల్లవాదులతో క దందవనాలున్నాయి. దేవీ (ప్రీత్యర్థం గో 

దానాలు చేసిన పుణ్యాత్ములు అక్కడ కదంబ మధువును పానం 

చేసి ఆనందమగ్నులై వుంటారు. శిశిర బుతు నాయకుడు తప శ్రీ, 
తపస్య (శ్రీ అనే భార్యలతో అక్కడుంటాడు. ఆ కదంబ వనాల 

మహో సిద్దులయినవారు కుటుంబ పరివారాలతో స్వర్గ భోగా 

లను మించిన సుఖాలను అనుభవిస్తూ (పకౌళిస్తుంటారు. 

హ్ 

పూర్వ వర్ణిత (పాకార సదృళంగానే యీ (సాకారానికి 

అవతల పుష్యరాగ పాకొరం ఉంది. ఆ (పాకారాన్ని ఆవరించి 

వున్న భూమి, తరు, వనలతా, విహంగ మండప, మండప 

స్తంభ సరోవర, తదంతర్గత పద్మాదులన్నిటికన్నీ పుష్యరాగమణి 

సద్భశవరంతో తేజరిలిపోతుంటాయి. ఆ పాకారానికి అష దిళ 
(వూ ౧౧ య 

లలో (బహ్మాండ సంరక్షకులు. అష్టదిక్సౌలురు, సిజవాహన 

ఆయుధ, పత్నీ, భటసమూహ, పరిచారక, బంధుప్ప తాదులతో 

సర్వకార్యాలను సర్వ సమర్థంగా నిర్వహించుకొంటారు. ఐకమ 

త్యంగా వ్యవహరించడం వారి సహజ లక్షణము, " 
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రః (వొకొరానికి ఆవల పున్నది పద్మరాగ (పాకారము 

అది పది యోజనాల పొడవూ, అంతే వెడల్పు కలిగి కుంకుమలా 

యెరగా వుంటుంది. అందలి గోపుర, ప్రాంగణ, శతాధిక 

మండపాదులన్నింటికన్నీ ఆ మణి వర్షంతోనే | పకాశిస్తూంటాయి* 

పింగళొకీ, విశాలాక్షీ, సమృద్ధి, వృద్ద, (శద్దా, బైన! స్వధా, 

మాయా, సంజ్ఞా, వసుంధరా, |తిలోకధా త్రీ, సావిత్రీ, స్కంద 

మాతా, అచ్యుత పియ, విమల, అమల్క తరుణి, (పకృతి 

వికృతి, సృష్టి స్తితి, సంహృతి, సంధ్యా మాతా, సతీ, హంసీ, 

మర్చిక, పరా, దేవమాత, భగవతి, దేవకి, కమలాసన, (తిముఖి, 

స సప్తముఖి, సురాసుర విమర్థిని, లంబోష్టి, ఉర్ధ్వశేశి బహుశీర్షం 

వృకోదరి, రథరేఖ, శశిరేఖ, గగనవేగ, పవనవేగ, భువనపాల, 
అనాతర, అనంగమదన, అనంగ మేఖల, అనంగకుసుమ, విశ్వ 
రూప సత్యవాదిని, బహురూప, శుచి వత, వుదార, వాగీశ, అగ్ని, 

క్షయంకరి, శక్తీ రత్షొసురాది చతుఃషష్టి కళలు, భయంకర వదనా 

లతో, ర క్షనే(త్రాలకో, శంఖ, చక, ధనుర్భాణాలతో యుద్ద 

పరికరసర్వస్వంతో గజాశ్వరథ విమానాదులతో అక్క_డేవుంటారు. 
నూ (వభావాన్ని చూడండి. (దిహ్మాండ భాండాలను చూర్ణంచేసి 

వేస్తాము. వాయువును స్తంభింపజేస్తాము. యావద్విశ్వాన్నీ కబ 
శించివేసాము. సాగర సలిలాలను పానంచేసి వేస్తాము. సూర్య 
చందాదులను పూడబెరికివేస్తాము. మా శక్తి సామర్థ్యాదులను 
తిలకించెదరు గాక : అంటూ నికోటాట్టహాసాలు చేస్తూ, విస్ఫు 

లింగాలను వ. ఆ పలు. వాటిలో ( ఓక్ క 

దానికి అసంక్యాక అ హ్ణీ పేనలున్నాయి. అగణిత |దిహ్మోాం 
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గాలను ఓక్ Ne శ ర్తి నాశనం ఇసి వస్తుంది, వాట (ప్రగల్బాట్ట 

హాస (శ్రవణ దూ తంచే హృదయాలు (పకంపించి పోతుంటాయి, 

ఈ |పొకౌరం దాటి వెడితే గోచరమయ్యేది గోమేధిక 

ప్రాకారము. అదికూడ పద్మరాగ (సాకార సదృశ (నామాణ్యం 

లో నేఉంటుంది, అచ్చటి భూ,మండప,తరు, సరోవరాదులన్ని టికన్నీ 

గో మేధికమణి సదృశ వర్ణాల్నే అక్కడ ముప్ప్రైరెండు శక్తలు 
గోమేధిక మణిమయాలంకారాలతో, పిశాచ వదనాలతో, అరుణ 

నేత్రాలతో “ఖండిస్తాం-చీల్చి వేస్తాం-పొడ చేస్తాంాకాల్చి వేసాం” 

అంటూ అరుస్తూంటారు. వాటికి వేర్వేరు లోకాలున్నాయి, స్తా 

సాలు సర్వదా వాటి దగ్గరే ఉంటాయి. 

స్వర్గవాసులయినవారు సదా ఆ శకులను ఆరాధిస్తుంటారు, 

అవి యుద్గాన్న వాంఛినూంటాయి. అందుతో (పతీ శ కెక్తీ పది 
ఢా అజవి లి 

పదునై దు అకొహీణీల ,నన్యాలున్నాయి, ఆవి ధరించే ఆయుధ 

వాహనాలు గణనాతీతాలు, యుద్ధమన్న మాట వినిపిస్తే చాలు అవి 

మహోత్సాహంతో లేస్తాయి. 

వాటి నామాలు = (ప్రజ్ఞ, సినీవాలి, కుహు, రుద! వీర్య! 

(సభ! నంద! పోషిణి! బుద్ధిద! కాళరా(త్రి! భ్యదకాళిః కషర్టిని! 

వికృతి దండి! ముండిని: ఇందుఖండ! శిఖండిని! నిశుంభ! శుంభ 

మర్టిని! మహిషాసురమర్ధిని: ఇం దాణీ! రు, దాణీః శంక రార్థశ రీరిణి 

నారాయణి! | త్రికూలిని! అంబిక హ్లోదిని! అయి వున్నాయి. ఈ 

నామాలను స్మరించినంత మ్మాతాన పాపాలు నాశన మైపోతాయి, 

పుష్టి కలుగుతుంది. 
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గోమేధిక [పాకారాన్ని అధిగమించి ముందుకు వెడితే 

పది యోజనాలయెత్తూ, అంతే వెడల్పూ గల వజ (పాకారం 

వున్నది. అచ్చటి భూమి, గోపుర గోపురద్వార, కవాట, గృహ, 
వ్ధి వృకమృగ, భనం కూపాదులన్నీ వ(జమయాలు. 

పరిచారికా పరి వేష్టితురాలై న శ) భువనేశ్వరీదేవి అక్కడే విరా 

జిల్లుతూంటుంది. ఆ సేవికలలో కొంద రామెకు వింజామరలతో 

వెనలు వీస్తుంటే మరికొందరు కర్పూ ర తాంబూలాదులు 

యిస్తునూ, కొందరు ఛ్మాలను పడుతూనూ, కొందరు పూల 

మాలలను సమర్చిస్తూనూ, మరి కొందరు సింధూర తిలకాలను 

దిద్దుతూనూ, కొందరు పాదసేవ చేస్తూనూ వుంటారు. ఈ సేవి 

లలో ముఖ్యులు := అనంగరూప, అనంగమదన, మదనాతుర, 

భువనవేగ, భువనపాలిక, సర్వశిశిర, అనంగ వేదన, అనంగమేఖ 
లలు, వీరందరో మదోన్మత్త మంజు మంజీరాద్యాభరణాలంకారా 

లతో ఏిద్యుల్లేఖలవలె 'మెరిసిపోతుంటారు. వెండిబెతాలు ధరించి 

అందరినీ హెచ్చరిస్తుంటారు. సర్వ కార్యాలనూ సమర్థవంతంగా 

నిర్వపిస్తూ (శ్రీ భువనేశ్వరీ దేవికి చూపుతూంటారు. వీరిలో 
ఒక్కొక్కదానికి అనేక మంది దాసీలుంటారు వారు తమ యజ 
మానురాలిని (శద్ధాభ ప్తలతో సేవించుతుంటారు. ఈ దాసీల గ్భహో 

దులు యో (పాకారానికి, ఆవలి భాగంలో అష దిశలలో 

వున్నాయి. 

ఈ వజ (వాకారం దాటీ' ముందుకు వెడితే కన్నుల 

విందుగా అత్యంత సుందరంగా కనిపించేది వైడూర్య (ప్రాకొ 
రము. ఇది అసంఖ్యాక గోపుర ద్వారాలతో తేజరిల్లుతూంటుంది. 
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ఇక్కడి వీధులూ గృహవాషీకూపతటాక,. _నదీనదాదులన్నీ 
వైడూర్య మణీమయాలే. ఈ (ప్రాకారం యొక్క అపష్టదిశల 
యందూ నిఖిల [బహ్మాండాలనూ సంరకీస్తూ (బాహ్మీ! వారాహీ! 

మాహేశ్వరీ, కౌమారీ, వెష్ణఏ, యిం దాణీ, చాముండా, మాతృకా 

స స్తకమూ, మహాలక్మీ, వారివారి పసరివారాలతో స్వస్థా నాలలో 

వుంటారు. ఈ (సాకారానికి చతుర్ణ్వారాలలో వి శ₹షాలంకృతాలై న 

గజాళ్వాలూ, సింహ, వ్యాఘ గరుడ మయూర, వృషభ, 

చి తాకిచి త్ర విమాన, ంథాదులూ అసంఖ్యాకంగా వున్నాయి, 

అసంఖ్యాకంగా రక్షకభటులు అక్కడ “పారాహుషార్ అంటూ 

సావధానంగా వుంటారు. ఆ కోట చుట్టూ అసంఖ్యాక పతాకాలు 

చిత విచిత్ర వర్షాలు కలిగి అందిరాన్ని చుంబిస్తూ 6వ రెస 

లాడుతూంటాయి. 

ఈ (ప్రాకారం దాటగానే దశయోజనాల యెత్తుతో అంతే 

వెడల్పూ కల ఇంద్రనీల (ప్రాకారం కనుల ప్రతిబింబిస్తుంది, 

దానిని పరివేష్టించి భాసిల్లుతూన్న రాజవీధులు, గృహారామాలూ, 

దిగుడుబావులూ, రథ్యలూ, భూమి ఆదిగా గల వన్నిటికన్నీ 

యిం దనీలమణిమయాలే: అచ్చట విశేష వైశాల్యం కలిగిన 
పద్మం వుంది. దానికి పదునారు దళా లున్నాయి. సుదర్శన చక 

సన్నిభంగా అది భాసిల్లిపోతూంటుంది, దాని దగ్గర కరాళ 

వికరాళి వుమ సరస్వతి శ్రీ దుర్గ ఉష లక్ష్మి శతి. స్కృకి 
ధృతి (శద్ధ మేధ మతి కాంతి రాయ ఛాయ - అనే షోడళక్తు 
లుంటాయి. ఇవీ కౌల వర్షంతో అనంతాయుధ వాహనాదులతో - 
భువనేశ్వరీదేవి యుద్ధ సైన్యాలను వడుప్తత్తూంట్లాయి. యుక్డో 



18) రి 

త్సాహం విశేషంగా కల వీటి దిలపరా[కమాదులను సహన ఏర్ష 

డయినా వర్ణింప లేడు. 

దీనిని దాటితే గోచరించేది _ దశయోజనాలు పొడవూ 
వెడల్పూ గల ముత్యాల (పాకారము. అచ్చటి భూములు, మంది 

రాలు అన్నిటికన్నీ ముత్యాలమయాలే, ఆ (ప్రాకార మధ్య 
దేశంలో ముత్యాల శేసరాలతో, మం|త్రిణులు అక్కడే వుంటారు, 

వారు సావధానలై యెప్పటికప్పుడు విశ్వ వార్తలలోని గుణాగుణా 
లను విమర్శించి ) భువనేశ్వరి నివేదించు క విదుషీ 

మణులు, పరాంగితజ్ఞాతలు, కుళాగచి త్తలు, చతురశీలురు అతి 

సౌందర్యవతులు, కార్యకుశలురు, జ్ఞానసంపన్నులు అయిన వారి 

నామావిలి :- అనంగమదన, అనంగమదినాతుర, భవనపాల, 

గగనవేగ శశిరేఖ గగనలేఖ, అనంగకుసుమ, అనంగ కుసుమా 

తుర-వీరందరూ అరుణ వర్ణంతో (ప్రకాశస్తూంటారు. 

ఈ (ప్రాకారం దాటితే మకరతమణి (ప్రాకారం దృగ్గోచర 
మవుతుంది. అచ్చటి భూమి, వీధులు, మందిరాలూ అన్నీ-.మఠ 
కత మణిమయాలే. అది దశయోజనాల వెడల్పుతో ఆంతే పొడవు 

కలిగి ఉంటుంది అ భోగ భాగ్యాలకు లోటే ల 

దాని మధ్యభాగంలో షబ్యోణయం(తం వుంది. ఆ 'కోకాల 

(క్రమంగా గాయతి, సావి త్యాదులూ, ట్రహ్మవిష్టు క 

కుబేళ వరుణ మన్మథ వినాయకాదులూ నిజపరివార, " పోహనాదు 

లతో: వారి నత్స్నుల రూపాలతో భాసిల్లుతూరేటారు:" “చేడశాస్త 
పురాణాదులు గాయ త్రినీ చతుషష్టష్ట్యాగమాలూ శ్రీ "మహాలక్ష్మీ 
దేవిని నవనిధులూ ఈూపుదాల్చి -సేవినూంటార్లు. 
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దాని కొవల వున్నది (ప్రవాళ (పాకారము. ఏ రటి 

కుంకుమ వర్షం కల దాని పొడవూ, వెడల్పూ కూడ శతయోజ 

నాలే. దాని పరిసర, మధ్య (పదేశాలూ, అందలి భవనాలూ 
అన్ని టికన్నీ (ప్రవాళ | పగడం | మయాలే. పంచమహాభూతా 
లకూ అధికారులు అయిన హృల్లేఖ, గగన రక, కరాళిక, 
మహోచ్చుష్మ లై దుగురూ కోటమధ్యభాగంలో పంచభూతాలవంటి 
కాంతికో పకాళశిస్తూంటారు. విశేష భూషణాద్యలంకారాలతో 

పాశాంకుశ వరాఖీత ఆయుధపాణులై నవయౌవ్వన గర్వంతో 
భువనేశ్వరీ సదృశ స్వరూపాలతో వారు భాసిల్లుతూ ఉంటారు, 

దానిని దాటివెడితే కనుపించేది విశేష చై శాల్యం కల నవరత్న 

_పాకారము, అందలి సరోవర మందిరాదు లన్ని టికన్నీ నవ 

రత్న మయాలే. దాని మధ్యభాగంలో ఆమ్నాయ దేవతలు రాబిల్లు 

తూంటారు. వారి భవనాలు కూడ అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి. (శ్రీ 

దేవీ అవతార మూర్తులూ మహావిద్యలూ, సప్తకోటి మహామం 
(త్రాలూ వాటి అధిష్టాన . దేవతలూ, - దేవీభూషణ వాహనాదులూ 

అసంఖ్యాక. సూర్య ప్రభలతో. అక్క. డుంటాయి, 

ఈద్. దాటగొ, కనిపించిది చింతామణీ గృహము, ఆ మణీ 

మందిరం, మహత్తరమయింది, అచ్చటి మందిర భవన. స్తంథా 

దులూ, సోఫా పానాదులన్నీ సూర్యకాంతి చం| దకౌంత మణులతో 

విద్యల్ణతలవలె ధగధగ. మెరిసిపోయే , నవ్యదివ్య రత్నాలక్యో 
నిర్మిర్ణచబడినవే, ఆ, మందిర మధ్య భి భాగంలో (బ్ర దేవీ. నివాస 

గృహం సహ్మస స్తంభాలతో .లేజరిన్లి ఫోత్రూలభుంది,'., దానికీ: 

నలు వె వై పులందూ శృంగార, ముక్తి, జాన, యేకాంత మండపాలు 



గరి 

భాసీల్దుతూన్నాయి. శ) fats గృహ మండపాదులన్నీ సర్వాంగ 

సుందరంగా అలంకరించబడి వివిధ ధూప సువాసనలతో నిండి 

వుంటాయి. ఆ మండపాలను పరివేష్టించి కాశ్టీర, మల్లిక, కుంద 

వనాలున్నాయి. ఆ (ప్రదేశాల్లో కస్తూరీ సుంగంధం గుబాళిస్తూం 

టుంది. ఆ వనాల సమీపంలో రత్న సోపాన పరంపరలతో 

హంసకారండవాది విహగసంతతులతో “ఈం రుంి నాదాలు 

చేస్తున్న (భ్రమర సముదాయంతొ అమృత రసధారలను (ప్రవ 

హింపజేసే మహాపద్మ వనం వుంది. దాని ఘుమ ఘుమ వాసన 

లతో ఆ ద్వీపమంతా గుబాళిస్తూంటుంది. శృంగార మండవ సభా 
మధ్య (పదేశంలో భువనేశ్వరీదేవి రత్నసింహాసనా సీనురాలు 
కాగా అసంభ్యాకులయిన అస్సరో భామలు తమ నాట్య సంగీతా 

లతో ఆమెను ఆనందపరుస్తూంటారు. ఆంత ఆ భువన జనని 

ముక్తి మండపంలో వుండి ముక్తిని, జ్ఞాన మండపంలో వుండి 

జ్ఞానాన్నీ, భక్తులకు అనుగహిస్తూ, యేకాంత మండపంలో వుండి 

మం| తీణులత్" కలిసి విశ్వంలోని సర్వకార్యాలనూ పరిశీలిస్తూ 

స్వయంగా జగ్మదక్షణభారం వహిస్తుంది. చింతామణీ సదనం 

లోని మధ్యభాగంలో 'దళసోపానాలతో శక్తి తత్రా తాత్మకమైన 
పర్యంకం ఒకటి ఉంది. ఆ మంచానికి (బిహ్మః విష్ణు, రుద, 

ఈశ్వరులు 5 కోళ్ళుగా "అమరి వున్నారు. సదాశివుడు ' ఫలకస్థానంల్లో 

తేపరిల్లుతూన్నాడు. "అట్టి అట్టి 'పర్యోంకరమీద భవనేళ్వరుడై న మహో 

దెవుడు భాసిల్లుకూఇటాడు తన క్రీడా పీలాన "లీలల నిమి త్తం 

భువనేశ్వరీబేవి సృష్ట్యాదిలో రెండుగా" విభజింప పబడి ' కోమేళ గదని 

వామభాగంలో తేజరిల్లుతూంటుంది: ఆ 'భువనేశ్ళరుకు 1 రో టి కంద 
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రుల నధిగమించిన సుందరాకారంతో, సంచవదనాలకో, నేత్ర 

(తయంతో, మణిభూషణాలంకారాలతో, వదహారు సంవత్సరాల 
కోడె వయస్సులో కోటి సూర్యుల (ప్రభలతో, కోటి చందుల 
శీతలత్వంతో, శుద్ద సృటికంలా (పకాశిస్తుంటాడు. ఆమ మహశ్య 

రుని అర్ధాంగిమైన భగవతి భువనశ్వరీ దేవి నవరత్న ఖచిత మైన 

మొలనూలుతో, వైడూర్య ఖచిత మెన సువర్ణ శేయూరాలత్నో 

గోళాకృతిలోనున్న కర్ణాభరణాలతో సువర్లకమలంలా మందస్మిత 
వదనారవిందయె ముద్దు మోముతో, అర్దచం ద్రుని పోలు ఫాల 

భాగంతో దొండపండు వంటి పెదవితో కస్తూరీ కుంకుమలతో 
దానిమ్మ గింజలవంటి పలువరసతో, వజాల ముంగరలతో, 

భ్రమరాలవంటి వినీల శేశపాళంతో, కుంకుమతో, అనర్హ్యరత్న 
స్థగిత మకుటంతో చూడాలం కారంతో, కుంకుమ కర్పూర గంధా 

దులకొ నిండిన వక్షఃస్థలంతో, సుందర కంఠంతో, సుడిగుండం 

వంటి బొడ్డుతో, మాజీక్యాంగళీయకాలతో, కంకణాలరో, రవిక 
మీద, గళసీమలోను మెరిసిపోయే వివిధ రత్నాభరణాలతో పద్మ 

దళాలవంటి విశాల సుందర నే తాలకో, మల్లిక, మాధవి, మాల 

త్యాది పుష్పమాలలతో కూడీన కబరీభారంతొ, విద్యులతనుబో లిన 

ఫరీరాంగాలతొ, కరుణాతరంగిత కటాక్షవీక్షణాలతొ, పాశాంకుళ 
వరాభయ' హసాలకొ, తేనెలూరు సరస సల్లాపాలతొ ఇ శృంగార 

వేషంతొ వర్ణనాతీత శరీర కౌంతిత్ భాసిల్లకూంటుంది. ఆ 

నివి ఇచ్చ జ్ఞాన, . క్రియాశకులూ, . లజతుష్టి,. పుష్టి, కీర ర, 

కౌంతలూ నిరంతరం సేవిస్తూంటాాయి. విల్లొసీన్లు లెందలో + ఆ 

తల్లిని సేవిన్తూ వుంటారు. ఆమె కిరుపార్భాలలో నవనిధులూ 
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వుంటాయి. ఆ నిధుల నుండీ స ప్రధాతుమయ (సవంతులు బయ 

ల్వెడలి అమృత సాగరంలో లీనమెపోతూంటాయి. మహేశ్వరుని 

సర్వేశ్వరత్వానికి అతని వామభాగంలో భాసీల్లే భువనేశ్వరియే 
కారపరాలు. సహస యోజనాల పొడవూ అంతే వెడల్పూ కలిగి 

ఆ చింతామణి గృహం తెజరిల్లిపోతూంటుంది. దానికి వుత్తర 

భాగంలో వున్న కోట ద్విగుణికృతంగా వుంటుంది అంతరి 

కంలో నిరాలంబంగా వున్న చింతామణీ గృహం (పళశయ వేళలో 

సంకుచిత మై ఫోతూనూ, పునః వర్గిల్లుకూ నూ వుంటుంది. సరమే 

శ్యోరీ చరణ సేవానిరతులయిన చదేపదానవ మానవాదులందరూ 

అక్కడే వుంటారు. దది, ఘృత, తీర, మధుకుల్యలూ, జంబు, 

(దాక్ష, ఆమ, యితురసాలూ (పవహిస్తూన్న నదులెన్నో అక్కు 

డున్నాయి, కల్పవృకొలకు అంతే లేదు. 

అక్క_డి వారందరూ ఆ నదులలోని రసాలు పానం చేసి 
జరామరణ రోగాదులు లేకుండ పదహారు పద్దెనిమిది సంవత్స 
రాల వయస్సులో వుంటారు. అక్కడ వుండే వారందరి కందరూ 

యువతీ యువకులే. వారి లావణ్య, సౌందర్య, విలాసాదులు 

పర్ణ నాతీతాల్లు, అందులో కొందరు సారూప్య సామీప్య సాలోక్య 

సాయుజ్యాలు పొంది భువనేళ్వరిని 'ఆరాధిస్తుంటారు.కౌరణస్వరూప 

(బహ్మమై, శబలి విగహమైన ఆ'పరదేవతను-సప్తకోటి మహా 
మంత్రాలూ. మహా విద్యలూ ' రూపుదాల్చి సో తం చేస్తుంటాయి. 

రత్న సర్వస్వ సారభూతమయిన' ఆలోకాన్నీ, ఆ పరదేవతా 
స్థానాన్నీ అభివర్షించ గలవారలు లేరు. అందమైన ఆ మణిద్వీపం 

సుందరమైన లోక దర్పణం లాంటిది, 

స౦పూ ర్డ్ 0 



వేయిమంది శాగ్గత సభ్యులను సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం 

ఆర్ష (గంధరత్న (ప్రచురణ విశేష (పచారోద్యమమే మా 

లక్ష్యం. 1001 గోదావరి పుష్కరాల సందర్భంగా అత్యద్భుత 

సతృలదాయక మైన (శ్రీరామరక్ష సో తమ్ లక్ష సతుల (ప పచురణ 

వితరణోద్యమంలో భాగంగా తమ గో త్రనామాల పె రు, 850 /-లు 

మాతం చెల్లించి సభ్యులుగా చేరి ఈ మహావకాశాన్ని మీరు 

వినియోగించుకుని, మీ ద్వారా కనీసం మరి పదిమంది భక్కుల 

3నా ఈ సద్వార్తను అందించండి, 

సభ్యులకు అందజేయు విశేష సదుపాయాలు. 

ది 81=1=1001లోగా తమ గోత్రనామాలపె శాశ్వత చందా 
దారులుగా చేరువారికి వెండిపె చెక్క_దిడి $ రోజులు పూజ చేయ 

బడిన . ఈ (క్రింది ధారణా యం, తాలలో కావలసిన ధారణా 

యం కాన్ని అందజేయగలము. చందా అందగానే రిజిష్టర్డ్ బుక్ 

పోస్ట్లో ఈకింది _గంధరత్నాలను పంపగలము, 

1. అధ్యాత్మ రామాయణము [వచనం] రు 4000 2. ఉపని 

షద్వాణీ [కథలు] రు 80-00 3, గాయ శ్రీ దివ్యశ క్ర | వచనము" 

శ్లోకాలు] రు 20-00 4. ్ రీ లలితా దివ్యస్తోత రత్నావళి పూజా 

ఏరానంల్ లై బెండ్ రు 25-00 5, (్రీ లలితా సహ్మస్రం=వివర 

రు 10=00 6. గ్రీచేవీ మాహాత్మ్యము | పూజావిధాన, స్త 

స శ్లోకాలతో | రు 10-00 i హనుమచ్చరిత్ర పూజావిధా 

నంతో రు 1-00 గ్ర మహాదాత కర్త ర్ల [అభ్బులో] 9. ఖీష్య పితా 

మహుడు. 10. విరాబపర్వం [వచనం] రు, 1-00 11, విదురనీత్తి 

12, ;-ఫ్లాగవత్న మహాపురాణము. | బ్రభను. సంపుటము]. రు 25-09 

8. ప్రహ్లాద చరిత రు 8-00 ట్స స్త్రోతరళ్నావ? [అచ్చుల్లో] 



రు 10-00. ధారణా యంత్రాలు : 1. శ్రీచక్ర 2. శ్రీరామరక్ష 
$. ఆంజనేయ &. శ్రీదుర్గా 5. కళ్యాణ కారక ధారణాయం[తం 

వీటిలో మీకు కౌవలసినది (వాయండి. వి.పి. పద్దతి లేదు.శాశ్వత 
చందాదారులకు భవిష్యత్తులో కూడ మా [ప్రచురణలు ఉచితంగా 
అందుచుండ గలవు, 

సభ్యులకు అందబేయు విశేష సదుసా యాలు 

రు, 100-00లు అందజేయు సభ్యుల గో తనామాలపై ఓరోజు 

(శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ సహిత (శ్రీ మారుతీ సీతారాములకు అష్టోత్తర 

శతనామార్చన చేసి - రాగిపె చెక్కబడిన (శ్రీరామరక్ష ధారణా 
యం, త్రము, (బ్రుచకధారణా యం, తాన్నీ పూజా సిందూర, కుంకు 

మాలనూ-= సద్వినియోగార్థం అత్యద్భుత ఫల ప్రదాయకమైన (శ్రీ 
రామరక్షా స్టో త్రం యొక్క 10 (పతులనూ, (శ్రీచక్ర బహువర్ణ 
చి తాన్నీ., (శ్రీరామరక్షొయం| త చితాన్నీ అందజేయ గలము. 

అంతేకాదు- 1. మహాదాత కర్ణ 2. భీష్మ పితామహుడు శి.విరాట 
పర్వము [వచనం]. &, విదురనీతి 5. హనుమచ్చర్నిత - అను. 

(గంథరత్నాలను రికార్డెడ్ / డెలివరీ ద్వారా పంపగలము. లక్ష 

(పతులు ముదణ కొవాలి. కొనన సత్వర సహకారాన్ని అంద 

జేయ' గోరుచున్నాము. మనియార్షర్ కూపన్లో గో త్రాన్ని-పూ 
చిరునామోనూ_స్పష్షంగా (వౌయాలి. 

సరిప్వూర్ణ స వోన్ 1688 గ్ర 
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రాజమం (డి 4h 



“దైన ధర్మ కార్యాలకు వాయిదాలు వేయకండి” 

పవి తగో దొవరీ పృష్యార మాహాత్మ్యము 
[ శ్రీరామ రక్షా స్తోత సహితము] 

సైజ్ 1/8 డెమ్మి : (పతులు లక్ష 
పంచి పెట్టుకోదలచిన (పతుల సంఖ్య = అందజేయవలసేన (ద్రవ్యం 

10,000 రు. 12000=00 

5,000 రు. 6000=00 

3,000 రు. 4000-00 

2,000 రు, 2000-09 

1,000 రు 1500-00 

500 రు, 800.00 

800 రు 450-00 

108 రు. 200-00 

(ప తే కవి జ్జ స్తే శ 

శ్రీం గార ౪ షు. సమితమైన 0 ఇర అలో 

“అ 

ద్యమంలో మీ సంస్థ "పేరుమీద పూర్తి "పేజీ ప్రకటన 'మెటర్తో 

సకాలంలో సహకరించి ఈ మహోద్యమానికి చేయూత నీయ 

కౌ ర్య కర్తలు కావాలి! 

_పకటనలు బుక్ చేయగల, లేదా విరాళాలు సేకరించగల కార్య 

క్ర ర్రలను సాదరంగా అహ్వానిస్తూన్నాము. (పకాళకులు. 

సంపూర్ణ వివరాలకు : పురాణపండ రాధాకృష్ణవనార్తి 

"భాగవత" మందిరం - రాజమం డి- అశ, 
TIONAL yd t ఆలం అలామో ట్రం SAAS 

ee పిడీప పర్తీ పూ పూర్ణయ్య సిద్ధాంతిగారి 

ఆ లతో, 

టున్న 



శ్రీ రాజరాబెశ్వరీ సహిత 

(శ మారుతీ సీతారామ మందిరంలో 

జరుగు నిత్య, విచేష కార్య కమ వివరాలు 

if చె వస్మరణ మానకండి క్ల 

ఉదయం 6-840 గం॥ల నుండి ; (శ్రీరామరక్షొ యం, తారా 

ధన, (శ్రీరామరజె స్తోత, మారుతి స్తోత, హనుమత్ సూక్త, 

హనుమత్ బడబాలన సోత పారాయణలు, 

సాయంకాలం 6 గంటల నుండి : (శ్రీచ కారాధన, టె 

స్తోత పారాయణలతో (శ్రీ లలితా సహసనామ స్తోత, నవ 
రత్న మాలికాసోత సారాయణలు, (పసాద వితరణలు, 

(వతి మంగళవారం సాయంకాలం హానుమదుపాసనా 

బలంతో (పశ్న చెప్పి, సమన్యా పరిష్కారానికి మార్గాన్ని సూచిం 

చుట. (ప్రతి వృక్రవారం ఏ (శ్రీ లలితా పరమేశ్వరికి యధాళ క్తి 
సుగంధ కుసుమ, కుంకుమార్చనలు, (పసాద వితరణ. 

శ రాతి గల (పతి పూర్ణిమకు శ్రీసూక్త సంపుటీ విధానంతో, 
పీఠార్చనతో శీ) రాజరాజేశ్యరీ పరదేనతకు అఖండ కుంకుమ, 

పు స్తకరూప దిన్యపువ్చార్చన, దివ్య (పసాద, పుస్తక వితరణ, 

1. 8, : ఇందులో సభ్యులకు మాత్రమే (ప్రవేశము. . స్వయంగా 
రాజాలని సభ్యుల గత నామాల్నపై విశేషార్చన జరిపించి పూజా 

కుంకుమ సిందూరాదులను పంపగలము. నాడు విధిగా సభ్యుల 



ద్వారా శ) లలితా సో త్ర మంజరి 1000 పుస్తకాల నుండి, 8 వేల 

(పతుల వరకు వితరణ జరగాలి. కనుక పూర్ణి మ పూజలో $9 

మంది సభ్యులకు మా(తమే పాల్గొనడానికి సావకౌళశం కలుగు 

తుంది. గమనించి సహకరించ గోరుచున్నాము. 

1990 డిసెంబర్ 2వ తేదీ ఆదివారం సాయంకాలం 

6 గంటల నుండి పూజ ఆరంభ మవుకుంది. నాటికి విధిగా 

(6 (క్రీ లలితా స్తో తమంజరీ”” గి వేల వకుల ప్రచురణ, దివ్య 

(పసాద వితరణల నిమిత్తం సుమారు 10 వేల రూపాయలు 

వ్యయం కానున్నవి. ది 25-11 1990 లోగా తమ గోత్ర నామా 
లపై రు. 888=00ల వంతున అందజేయగల ధన్యాత్ములను సాద 

రంగా 38 మందిని ఆహ్వానిస్తూన్నాము. 

మహావకాకం 

వీరి గోత్ర నామాల్నపై సిద్ధిచెసిన (శ్రీచక్ర ధారశాయం (తాన్ని 

సద్వినియోగార్థం వీరి శుభనామాన్ని ప్రకటించిన (శ్రీ లలికాస్తోత 
మంజరి 106 (ప్రతులనూ పూజా కుంకుమ, సిందూరాదులనూ 

అందజేయగలము, 25వ తేదీ తరువాత అందజేయువారి శుభ 

నామాన్ని పుస్తకంలో (వ్రచురించుటకు వీలుకాదు. (గహించి 
సహకరించండి. 

వివరాలకు : | పురాణపండ రాదాకృష్ణమార్త్ 
జయ శ్రీ టాకీస్ కుడివైపు సందులో 

ఫోన్ 76356 భాగవత నుందిధం = రాజమం డ్రీ-4, 



పిబత భాగవతం రసమాలయం 

“భా గవతామృతాన్ని జీవితాంతం పానం చెయ్యండి” 

భాగవత 
వుహాపురాణ ప్రచురణకు 

సత్వర సహకారాన్ని అందించండి. 

మనళ్శాంతిని (పసాదించడంలో సమస్త (గంథ రత్నా 

లలో అ|గస్థానాన్ని అలంకరించిన భాగవత మహాపురాణ 

రత్న (సచురణకు,మహాభాగ్యంగా భావించి సర్వులకూ అదర్శ 

మార్గాన్ని చూపే స్థాయిలో నిండు హృదయంతో సహకరించె 
ద్రర్తుగార 1 

లక్ష రూపాయల వ్యయంతో విడుదల కావలసియున్న 
ఈ మహాప్పరాణంలో (పధమ, ద్వితీయ, తృతీయ స్కంధాలు, 

కల (పథమ సంపుటం ద్వితీయ (పచురణకు సిద్ధరిగా ఉంది, 

చతుర్ధ, పంచమ స్కంధాలు కల ద్వితీయ సంపుటాన్ని 

1991 సం(కాంతి శుభాకాంక్షలతో విడుదల చేయనున్నాము, 

అంతేకాకుండ _ ఈ మహాపురాణ విశేష _పచారదృష్ట్యా 
భాగవత మాహాత్మ్యాన్ని కూడ సరమ సిత గోదావరీ 
పుష్కరాల సందర్భంగా దాతల సంపూర్ణ సహకారంతో, వారి 

ఆత్మీయుల దివ్య సంస్కరణగా కనీసం పదివేల _సతులైనా 

వితరణ చేయించ దలచినాము. 



రు. 3.000-00లు మహారాజ పోషకులు 

సంపూర్ణ భాగవత' మహాపురాణ (ప్రచురణ విశేష (ప్రచా 
రాలకును, భాగవత మాహాత్మ్యం- 10 వేల (సతుల (పచుంణ 

వితరణోద్యమానికినీ - తమ గో(త్ర నామాళిపై, వంశ పరిచ 
యంతో కుటుంబపు ఫొటోతో పూజా పారాయణ (ప్రసాద విత 
రణాదుల నిమి త్రమూ కూడారు. 8000-00లు అందజేసి మహా 

రాజ పోషకులుగా చేరు ధన్యాత్యులను సాదరంగా 989 మందిని 

ఆహ్మానిస్తూన్నాము. 

ధన్యాత్కులైన (బ్రమంతులారా : భగవంతుడు (పసాదిం 

చిన అవకాశాన్ని మీరు సకాలంలో సద్వినియోగం ఒసుకుని 

నిశ్వశాంతికి సంపూర్ణంగా సహకరించునట్టి ఈ సత్సాహిత్య 
(పచారానికి మహాభాగ్యంగా భావించి కోటి గోదానాల పుణ్య 

ఫలాన్ని అందుకో గోరుచున్నాము. 

శవముహావకాశం * 
భాగవత మహాపురాణ (పచురణకు రు. 800(1-00లు 

విరాళాన్ని అందజేయు దాతలకు సిద్ధంగా ఉన్న మా (గ్రంధ 

రత్నాలను అందజేసెదము. భవిష్యత్తులో వచ్చు మా (ప్రచురణ 
లన్నీ ఉచితంగా అందగలము. ధీరి ఫొటో వంశ పరిచయం 

(సక్షటింసదిడు “భాగవత మాహాత్మ్యం” (ప్రతులు 108 

వితరణ నిమి తం అందజేసెధము, 

వివరాలకు : పురాణపండ రాధాకృష్ణ మూరి 

ఫోన్ 16356 భాగవత మందిరం - రాజమం (డి-4, 




